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Agenda november 
31 oktober: Lesvrije middag 

2: Maandopening 

2: Logopedisch spreekuur 

4: Klassenavond groep 5/6 

7-11: Voortgangsgesprekken 

14: Hulpavond Sinterklaas 

17: Kijkochtend  

23: Hoofdluiscontrole 

23: OR vergadering 

25: Maandsluiting 

25: Klassenavond groep 7/8 

28: MR vergadering 

28-30: 
Voortgangsgesprekken 
groep 3 

 

  

‘t Zonnewieltje 
                                                                           
Kijkochtend  
Aanstaande donderdag hebben we weer een kijkochtend in de school. 
Dit betekent dat jullie vanaf 08.20 uur mee de groep in mogen om het 
werk van de kinderen te bekijken. Het is voor de kinderen altijd een 
mooi moment om jullie eens rustig hun werk te laten zien en iets te 
vertellen en te laten zien over hun groep. 
 

Hij komt, hij komt…. 
 
Nog 1 nachtje slapen en dan is het weer zover; Sinterklaas komt dan 
weer gezellig met alle Pieten naar Nederland. De afgelopen dagen is er 
in de groepen gekeken naar het Sinterklaasjournaal en we merken dat 
de kinderen alweer enorm uitkijken naar de komst van de Sint. 
In de school is dit altijd een enorm gezellige periode; in de lagere 
groepen wordt hier uiteraard veel aandacht aan besteed en de midden- 
en bovenbouwgroepen gaan ook dit jaar weer lootjes trekken en mooie 
surprises voor elkaar maken. 
 
Om deze periode op school nog gezelliger te maken is het fijn om de 
school mooi te versieren. 
Aanstaande maandagavond 14 november is de versieravond. We zijn 
nog op zoek naar extra ouders, die ons willen helpen om de school om 
te toveren in feestelijke Sintsferen!  
Let op: We beginnen om 19.00 uur en niet om 20.00 uur, zoals eerder 
in ’t Zonnewieltje stond. 
We verzamelen in de middenruimte van het hoofdgebouw. 
Voor drinken en wat lekkers wordt gezorgd.  
Komt u ook?  
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Voortgangsgesprekken 
 
Deze week stond vooral in het teken van de voortgangsgesprekken; 
deze waren facultatief. 
We hebben gezien dat veel ouders op gesprek zijn geweest en het was 
fijn dat er zoveel afstemming is geweest m.b.t. de ontwikkeling van de 
kinderen. 
We kijken terug op prettige gesprekken en hopen dat u dit ook zo heeft 
ervaren. 
 
In de week van 28 november vinden de voortgangsgesprekken voor de 
groepen 3 plaats. 
Aanstaande maandag 21 november ontvangen alle ouders/verzorgers 
van deze groepen via Parro een link om zich in te schrijven. 
 

Klassenavond 
 
Vorige week vrijdag was de klassenavond van de groepen 5/6. Er hing 
weer een hele gezellige sfeer en onze vaste DJ Jace (oud-leerling) heeft 
deze avond weer voor de muziek gezorgd. Er is heerlijk gedanst, gefeest 
en gekletst.  
We kijken nu al uit naar de klassenavonden voor de groepen 7/8. 
 

Rijksmuseum 
 
Ook vandaag zijn we weer naar het Rijksmuseum geweest; deze week 
was het de beurt aan de kinderen van de Slangenkuil en van de 
Zebravallei. 
Er is weer veel geleerd vandaag en het was mooi om te zien hoe de 
kinderen volledig opgingen in de rol, die zij vooraf in de klas al 
toebedeeld hadden gekregen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Contactgegevens 

 
 

KBS ’t Zonnewiel 
Bongerdstraat 4 

1326 AB Almere 

036-5376558 

www.zonnewiel.nl 
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