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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 
                                                                           
Hard gewerkt 
Het was deze week extra rustig in de school op de momenten dat we ’s 
morgens door de school liepen. In alle groepen hebben de kinderen 
heel hard en geconcentreerd gewerkt aan de diverse Cito-toetsen. 
Naast de schriftelijke toetsen voor rekenen, spelling en begrijpend lezen 
worden er ook mondelinge toetsen afgenomen. Het is fijn dat we de 
leerkrachten hiervoor kunnen vrij roosteren, zodat zij in alle rust deze 
toetsen 1 op 1 bij de kinderen kunnen afnemen.  

We zijn enorm trots op de inzet van alle kinderen; ook volgende week 
zullen er nog een aantal toetsmomenten zijn in de diverse groepen. 
Uiteraard worden de resultaten van de verschillende toetsen tijdens het 
rapportgesprek met jullie gedeeld. 

Week van de Poëzie 
Vanaf 26 januari tot en met 3 februari is de Poëzieweek. Het thema is 
‘vriendschap’. In veel scholen is de Poëzieweek dé aanleiding om rond 
gedichten te werken. Zo proberen wij die week elke dag een gedicht 
voor te lezen, of erover in gesprek te gaan of zelf gedichten te schrijven. 
 
Op 30 januari komen de schrijvers Hans & Monique Hagen om 
workshops te geven aan de middenbouw. Op 1 en 2 februari komt Rian 
Visser voor de 
bovenbouw.  
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Sneeuwpret 
Vandaag kleurde Nederland en dus ook ons schoolplein even helemaal 
wit. Voor de kinderen is het altijd bijzonder als er sneeuw valt; het was 
in de pauze dus vooral weer even ouderwets sneeuwballen gooien en 
sneeuwpoppen maken. Het was heerlijk om zoveel sneeuwpret te zien 
op het schoolplein. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoschade 

Afgelopen woensdag heeft de auto van Anoek Geukers, de moeder van 
Liam en Kai, schade opgelopen. Er is vermoedelijk een steentje tegen de 
auto aangeschopt; dit kan natuurlijk heel goed een ongelukje zijn 
geweest. Het gaat om een zwarte Audi Q7. 

Mocht u hier iets vanaf weten dan horen we dat graag. U kunt in dat 
geval ook direct contact opnemen met Anoek via: 
acgeukers@gmail.com 

Bedankt alvast! 

 

 

 
 
Contactgegevens 

 
 

KBS ’t Zonnewiel 
Bongerdstraat 4 

1326 AB Almere 

036-5376558 

www.zonnewiel.nl 

info@zonnewiel.nl 
 

mailto:acgeukers@gmail.com
http://www.zonnewiel.nl/
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Maandsluiting 
 
Volgende week vrijdag 27 januari is het weer tijd voor de maandsluiting; 
ook dit keer zijn er 3 vieringen. 
De ouders van de kinderen die optreden zijn van harte welkom om te 
komen kijken. 
Hieronder kunnen jullie zien welke groepen aan de beurt zijn om op te 
treden. 
 
13.00-14.00 Grijze gebouw 

x De Koeienstal 
x De Vlindertuin 
x Het Konijnenhol 
x De Zebravallei 

 
14.00-15.00 Grijze gebouw 

x De Haaienbaai 
x De Kikkerpoel 
x Het Koalaland 
x De Vossenbende 
x De Apenkooi 

 
14.00-15.00 Hoofdgebouw 

x Het Wolvenwoud 
x De Olifantenkudde 
x De Flamingovijver 
x De Poezenmand 

 
Save the date: Donderdag 13 april Oudercafé 

Dit jaar organiseren we voor het eerst een Oudercafé. Tijdens deze 
avond staat er een onderwijsinhoudelijk thema centraal en na afloop is 
er gelegenheid om gezellig iets te drinken met elkaar. 
In de komende periode ontvangen jullie nog meer informatie over de 
precieze inhoud van deze avond. We hopen een grote groep 
ouders/verzorgers op deze avond te verwelkomen 
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