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Agenda november 
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 
                                                                           
Sinterklaas  
Inmiddels is de Sinterklaassfeer in de school al goed voelbaar. 
Afgelopen maandagavond hebben we samen met een aantal 
ouders/verzorgers de school versierd. We willen deze 
ouders/verzorgers bedanken voor hun inzet. 
 
Dinsdagochtend was het in alle groepen even flink schrikken. Er werd 
namelijk opeens heel hard gebonkt op de deuren. 
Iedere groep heeft bezoek gehad van de 3 jonge bonkpieten; zij 
kwamen de kinderen vertellen dat ze hun schoen mochten zetten. 
Zoals jullie zullen begrijpen was het woensdag dus best even spannend 
om te zien of we allemaal een mooi cadeau in onze schoen hadden 
gekregen. 
Helaas moesten we, voordat we onze cadeaus konden uitpakken, eerst 
even flink opruimen, want ook dit jaar hadden de rommelpieten weer 
een flinke rommel achtergelaten. 
We hebben hierover zelfs een melding gekregen van Caleon security 
services. Zij hebben nl ’s nachts een aantal verdachte personen 
aangehouden rondom de school; gelukkig bleek in de loop van de nacht 
dat het om de rommelpieten ging en zij zijn uiteindelijk aan de 
hoofdpiet meegegeven. De volledige dienstmelding van Caleon security, 
die wij hierover ontvangen hebben, vindt u in de meegestuurde bijlage. 
 
Gelukkig maken vele 
handen licht werk en was in 
de school alle rommel van 
de rommelpieten weer snel 
opgeruimd. Het was daarna 
erg leuk om te zien hoe blij 
alle kinderen weer waren 
met hun schoencadeautjes. 
 
In alle midden- en 
bovenbouwgroepen 
hebben de kinderen weer 
lootjes getrokken. Deze 
kinderen gaan de komende 
weken thuis prachtige surprises en gedichten voor elkaar maken; we 
zijn nu alweer erg nieuwsgierig naar al dat moois.  
We willen de ouderraad enorm bedanken voor het contact dat zij met 
Sinterklaas onderhouden en de ondersteuning, die zij ook dit jaar weer 
aan hem bieden. Het gaan de komende twee weken nog hele gezellige 
Sinterklaasweken worden in de school. 
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Kijkochtend  
 
Gisteren was het een gezellige drukte tijdens de kijkochtend. Leuk dat 
jullie met zoveel een kijkje zijn komen nemen; het is voor kinderen altijd 
belangrijk en bijzonder om zelf hun werk te mogen laten zien. 
 

Corona 
 
In de afgelopen jaren liep in deze periode het aantal Corona-
besmettingen steeds flink op. 
Het is heel fijn om te merken dat we, net als het landelijke beeld, 
momenteel veel minder te maken hebben met positief geteste 
leerlingen. 
Het blijft zeker in deze periode nog van belang om alert te blijven op 
eventuele klachten en vanuit het ministerie ontvangen we ook nog tests 
voor leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. 
Vandaag hebben deze leerlingen weer 4 Coronatests meegekregen. 
 
Zoals eerder aangegeven melden we niet meer alle positief geteste 
leerlingen in Parro. Op het moment dat er in een groep tegelijkertijd 3 
positief geteste leerlingen zijn dan doen we een melding. 
 

Klassenavond 
 
In ‘t Zonnewieltje van afgelopen week hebben we al gemeld dat de 
klassenavond van groep 5/6 enorm gezellig was. 
Via onderstaande link kunnen jullie wat sfeerbeelden terugkijken: 
https://youtu.be/4aLVgkjxnl0 
Volgende week vrijdag is de klassenavond van de groepen 7/8. Deze 
avond is van 19.30 uur tot 21.30 uur; de muziek wordt weer verzorgd 
door onze vaste huis-DJ Jace. 
 

Maandsluiting 
 
Volgende week vrijdag hebben we weer een maandsluiting; uiteraard 
zijn de ouders/verzorgers van de kinderen die optreden van harte 
welkom om te komen kijken. 
Deze maandsluiting treden de volgende groepen op: 
 
13.00-14.00 grijze gebouw: Dolfijnenbaai, Giraffenkudde, Tijgerwoud en 
Berenbos/Schildpaddenstrand 
 
14.00-15.00 grijze gebouw: Slangenkuil, Pandabos, Pinguïneiland en 
Pauwennest 
 
14.00-15.00 hoofdgebouw: Uilennest, Eekhoornboom, Krokodillenvijver 
en Zwanenmeer.  
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036-5376558 
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Monument voor jezelf 
 
De groepen 5/6 krijgen de komende tijd een workshop beeldhouwen 
met Ytong blokken o.l.v. beeldend kunstenaar Marijke Bolt. In de 
afgelopen periode hebben de kinderen van de Koeienstal en de 
Apenkooi deze workshop al gevolgd; de overige groepen volgen op een 
later moment. De opdracht was: Maak een monument voor jezelf! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actie Kinderboekenweek 
 
Van de bonnetjes, die we hebben gekregen n.a.v. aangeschafte boeken 
in de Kinderboekenweek, hebben we weer een aantal mooie boeken 
besteld voor onze schoolbieb. Iedereen bedankt voor de ingeleverde 
bonnen! 

Hulp gezocht: Penningmeester ouderraad 
 
Voor de ouderraad zijn we op zoek naar iemand, die het leuk vindt om 
onze penningmeester te ondersteunen. Op deze manier kan een nieuwe 
ouder rustig ingewerkt worden om uiteindelijk de taak over te nemen. 
Heeft u interesse neem dan contact op met Marcel (onze 
penningmeester) via: zonnewiel.penningmeester@gmail.com 
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