
25 november 2022 

 - 1 - 

 
 

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 

2 december: Sinterklaas op 
school; groep 1 t/m 4 om 
11.45 uur vrij 

  

‘t Zonnewieltje 
                                                                          
Sinterklaas  
Volgende week vrijdag is het zover… dan bezoeken Sinterklaas en al zijn 
Pieten onze school. 
We gaan op vrijdag 2 december met alle kinderen om 08.45 uur naar 
buiten om Sinterklaas te verwelkomen; we starten dus gewoon om 
08.30 uur met alle kinderen in de groep. 
Uiteraard zijn alle ouders/verzorgers ook van harte welkom bij de 
intocht; we verzoeken jullie dan wel om achter de kinderen te gaan 
staan. 
De intocht vindt plaats op de parkeerplaats tussen de school en het 
bomenveld/voetbalveld; deze parkeerplaats zal ’s morgens al afgesloten 
zijn. 
Op deze feestelijke dag mogen alle kinderen verkleed als Sint of Piet 
naar school toekomen. Voor het 10-uurtje hoeven de kinderen alleen 
iets te drinken mee te nemen; voor iets lekkers wordt gezorgd door 
Sinterklaas. 
De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zijn ’s middags vrij en dienen om 
11.45 uur opgehaald te worden. 
 
We kijken uit naar de komst van Sinterklaas en alle Pieten; we gaan er 
een prachtige dag van maken met de kinderen. 
In de bijlage vinden jullie nog een speciale brief van Sinterklaas. 
 
Schoolfoto’s  
Vandaag hebben alle kinderen een kaartje meegekregen met daarop de 
inlogcode waarmee u de schoolfoto’s van uw kinderen online kunt 
bestellen. 
De foto’s worden dan naar uw huisadres toegestuurd. 
 
Klassenavond  
Na de geslaagde klassenavond van de groepen 5/6 is het vanavond 
groot feest voor de kinderen van de groepen 7/8. 
De avond start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.  
We wensen alle kinderen en collega’s alvast heel veel plezier. 
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Maandsluiting 
Vandaag hebben we 
tijdens 3 voorstellingen 
kunnen genieten van 
allerlei leuke 
optredens. 
De meeste optredens 
stonden dit keer in het 
teken van Sinterklaas; 
er zijn liedjes gezongen 
over pepernoten, over 
de Pieten en er viel 
zelfs een echte Pietensamba te bewonderen. 
Verder zijn er nog verschillende gedichten voorgedragen en er was een 
toneelstuk (op rijm) over de route die Sinterklaas moet afleggen. 
Het was weer een geslaagde en gezellige maandsluiting. 
 

 
 
Kinderpostzegelactie  
De opbrengst van de 
kinderpostzegelactie is bekend 
gemaakt. In totaal is er in Nederland 
ruim 9 miljoen euro opgehaald.  
Onze bovenbouw heeft daar een 
steentje aan bijgedragen; er zijn door 
onze leerlingen 1105 bestellingen 
opgehaald ter waarde van 15.798,68 
euro! We zijn heel trots op jullie 
allemaal. 
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KBS ’t Zonnewiel 
Bongerdstraat 4 

1326 AB Almere 

036-5376558 

www.zonnewiel.nl 

info@zonnewiel.nl 
 

http://www.zonnewiel.nl/
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Rijksmuseum  
Nadat vorige week de kinderen van ’t Uilennest naar het Rijksmuseum 
zijn geweest was het vandaag de beurt aan de kinderen van De 
Haaienbaai. 
Ook zij hebben vandaag enorm genoten van de rondleiding door het 
museum en het opvoeren van de toneelstukken in het speciale 
theatertje van ’t Rijksmuseum. 
Alle groepen 7/8 hebben in de afgelopen weken ’t Rijksmuseum bezocht 
en we kunnen stellen dat de kinderen onder de indruk waren en veel 
geleerd hebben van de enthousiaste museumdocenten. 
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