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Agenda januari 
11: Maandopening 

11: Logopedisch spreekuur 

16 t/m 27: Afname Cito’s 

18: OR vergadering 

27: Maandsluiting  

31: Lesvrije middag (Alle 
kinderen om 11.45 uur vrij) 

 

Agenda februari 
1: Maandopening 

1: Logopedisch spreekuur 

8: Hoofdluiscontrole 

13 t/m 17: 
Schoolverslaggesprekken 

17: Carnaval (Alle kinderen 
om 11.45 uur vrij) 

24: Studiedag (Alle kinderen 
de hele dag vrij) 

27 februari t/m 3 maart: 
Voorjaarsvakantie 

 

  

‘t Zonnewieltje 
                                                                           
Maandopening 
De eerste schoolweek van 2023 zit erop. Heel fijn om met alle kinderen 
weer een vervolg te gaan geven aan dit schooljaar. 

Woensdag hebben we het jaar direct gezellig geopend met de 
maandopening. We hebben met de hele school gezongen voor alle 
jarigen van januari en uiteraard hebben we ook weer kunnen genieten 
van een leuk toneelstuk van de leerkrachten.                                                    
Dit keer ging het toneelstuk over “superbaby”, die met 6 weken al kon 
praten en rekenen. Haar ouders konden dit niet geloven en schakelden 
de dokter in; hij vertelde ze dat ze zich geen zorgen hoefden te maken 
en vooral trots mochten zijn op dit bijzondere kind. 

Het was weer een gezellige viering, waarna we met alle kinderen 
tegelijkertijd hebben buiten gespeeld. 
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Wijziging datum schoolverslaggesprekken 
We hebben helaas ontdekt dat er een fout staat in de jaarkalender.           
In de kalender staat dat de schoolverslaggesprekken plaatsvinden in de 
week van 20 februari; de gesprekken zijn echter in de week van 13 
februari. 

Jullie ontvangen t.z.t. van de leerkrachten in Parro een berichtje op het 
moment dat jullie je voor deze gesprekken kunnen inschrijven.              
Onze excuses voor het eventuele ongemak.                                                                            
Kampbijdrage groepen 7/8 

Volgende week ontvangen alle ouders/verzorgers van de kinderen uit 
de groepen 7/8 een betalingsverzoek voor de kampbijdrage. Ook dit 
schooljaar wordt de kampbijdrage door de ouderraad geïncasseerd via 
de schoolkassa in Parro. 

Leesplezier 
Binnen onze school hebben we 
veel aandacht voor het bevorderen 
van het leesplezier/de 
leesmotivatie bij kinderen. We 
doen dit o.a. door op 
aansprekende wijze veel voor te 
lezen, boekenkringen te laten 
houden door kinderen, de 
boekpromotie-posters van 
leerkrachten, etc. 

Sinds kort hebben we ook een 
Instagramaccount, waarin we 
verschillende leuke boeken onder 
de aandacht brengen voor onze 
leerlingen. Zeker de moeite waard om samen met uw kind(eren) eens te 
bekijken. De naam van ons Instagramaccount is: leesjemee_zonnewiel 

Adoptieaapje Seine 

Tijdens de kerstviering hebben we een kleine vrijwillige bijdrage 
gevraagd voor de warme chocolademelk en de glühwein. Hiermee 
hebben we een bedrag van €115,80 opgehaald. Dit bedrag zullen wij 
overmaken naar Stichting Aap t.b.v. ons adoptieaapje Seine. 
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KBS ’t Zonnewiel 
Bongerdstraat 4 

1326 AB Almere 

036-5376558 

www.zonnewiel.nl 

info@zonnewiel.nl 
 

http://www.zonnewiel.nl/

