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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 
                                                                           
Trots 
De afgelopen 2 weken is er in de hele school hard gewerkt aan diverse 
Cito-toetsen. Twee keer per jaar (in januari en in juni) nemen we deze 
toetsen af. Deze toetsen leveren ons extra inzicht op m.b.t. de 
ontwikkeling van individuele kinderen, de ontwikkeling binnen een 
groep/specifieke bouw en uiteraard geeft het ons ook zicht op de 
leerresultaten op schoolniveau. 

We vinden het echter belangrijk om te benadrukken dat de uitkomsten 
van deze toetsen slechts één van de bronnen is waarmee we dit beeld 
vormen. Ook de resultaten die voortkomen uit methode-toetsen en alle 
dagelijkse observaties van de leerkrachten worden hiernaast gelegd. Zo 
hebben we goed zicht op de onderwijsbehoeften van de kinderen en 
kunnen we ons aanbod en aanpak hierop afstemmen. 

We zijn trots op de inzet van alle kinderen en de wijze waarop we de 
toetsafnames hebben georganiseerd. Het is fijn dat we op onze school 
nog de “luxe” hebben om collega’s te vervangen om mondelinge 
toetsen 1 op 1 in een rustige omgeving af te laten nemen.  

In de meeste groepen is de afname van alle toetsen afgerond. Er zijn 
uiteraard een aantal kinderen, die een bepaald toetsmoment hebben 
gemist. We zorgen ervoor dat deze kinderen volgende week op 
zorgvuldige wijze de betreffende toetsen kunnen inhalen. 

Inschrijven rapportgesprekken 
 
In de week van 13 februari voeren we weer gesprekken over de 
schoolverslagen. Het is uiteraard belangrijk dat iedereen zich hiervoor 
inschrijft, want we willen graag samen met jullie stilstaan bij de 
ontwikkeling van de kinderen. 

Vanaf a.s. dinsdag 31 januari om 17.00 uur kunnen alle ouders met 
meerdere kinderen op school zich aanmelden op school. Zo hebben zij 
de gelegenheid om de gesprekken goed op elkaar aan te laten sluiten.          
De ouders/verzorgers met één kind op school kunnen zich vanaf 
woensdag 1 februari om 17.00 uur inschrijven. 
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Maandsluiting 
Vandaag was het alweer tijd voor de maandsluiting van januari. Tijdens 
de drie vieringen hebben we weer gekeken naar allerlei leuke 
optredens, waaronder een liedje over de ruimte, een dansje op een 
liedje van 1,2,3 zing, een toneelstukje over Pudding Tarzan en mooie 
Rondeelgedichten over geluk. Erg leuk dat er zoveel ouders aanwezig 
waren bij de vieringen. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
Contactgegevens 

 
 

KBS ’t Zonnewiel 
Bongerdstraat 4 

1326 AB Almere 

036-5376558 

www.zonnewiel.nl 

info@zonnewiel.nl 
 

http://www.zonnewiel.nl/
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Lesvrije middag 

Volgende week dinsdag 31 januari hebben we een lesvrije middag; alle 
kinderen zijn dan vanaf 11.45 uur vrij. Denken jullie eraan om de 
kinderen op tijd op te halen op deze dag? Bedankt alvast! 

Aandacht schoolplein 
                                                                                                                          
In de afgelopen periode hebben we contact gehad met de conrector van 
het Helen Parkhurst. Tijdens dit overleg hebben we o.a. stilgestaan bij 
het feit dat er regelmatig leerlingen van hun school ons plein 
oversteken. Dit leidt op sommige momenten tot wat overlast. 

Het is fijn om te merken hoe serieus onze collega’s van ’t HP dit 
oppakken. Zij hebben in de afgelopen periode ouders van hun leerlingen 
hierover geïnformeerd. De komende 2 weken zullen we tussen de 
middag (van 11.30-13.00) met een lint zichtbaar maken dat de 
leerlingen van ’t HP moeten omlopen tijdens onze schooltijden. Tussen 
de middag zullen we hierop toezicht houden; dit gebeurt zowel door 
mensen van de Olijfboom, ’t Zonnewiel als het Helen Parkhurst.                               
Daarnaast hebben we ook contact gehad met de gemeente. Zij gaan 
ervoor zorgen dat er een nieuw bord komt te hangen, waarop deze 
afspraak zichtbaar is.                                                                                            
Fijn om te merken dat we dit gezamenlijk als 3 scholen oppakken.                                                                                                                   

Nieuw speeltoestel 

Vanuit de 
opbrengsten van de 
goede doelenactie 
(van afgelopen 
schooljaar) zijn we 
het schoolplein wat 
aantrekkelijker aan 
het maken. Eerder 
hebben we hiermee 
de klimmuur bij het 
hoofdgebouw al 
kunnen realiseren. Deze week is er een houten parcours geplaatst, waar 
kinderen overheen kunnen lopen. Leuk om te zien dat veel kinderen het 
parcours al hebben uitgeprobeerd tijdens de pauzes. 
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