
 

 

 

 

 

 

 

AGENDA  
14 juni  Ouderavond klas 3 (online) 
18 juni  Toneel klas 6A 
22 juni  Praktisch schoolverkeersexamen, klas 5 (Christiaan) 
22 juni  Ouderavond (online) kleuterklassen, 20.00 uur 
24 juni  Ouderavond (online) klas 1, 20.00 – 20.45 uur 

25 juni  Sint Jansfeest 
30 juni  Kennismakingsmiddag 6e klassers Bovenbouw 
2 juli  Toneel klas 6B 
6 t/m 9 juli Kamp klassen 6A en 6B 
16 juli  Laatste schooldag, kinderen om 11.0 uur vrij 
19 juli-27 aug Zomervakantie 
 
 
Volgend schooljaar: alle korte dagen tot 12.45 uur 
Komend schooljaar vindt er een wijziging plaats in de schooltijden. De korte dagen die nu om 
12.30 uur eindigen gaan dan tot 12.45 uur duren. 
Dit betekent een wijziging voor de klassen 1 en 2 op de  maandagen, woensdag en vrijdagen: 
eindtijd 12.45 uur.  Voor de klassen 3 t/m 6 eindigt op woensdag de school om 12.45 uur. 
Daardoor  is er ruimte voor vijf studiedagen en voor een meivakantie van twee weken. Hiermee 
voldoen we op jaarbasis aan het wettelijk voorgeschreven aantal uren onderwijs. 
De MR heeft ingestemd met de wijziging.   
Ceciel Wolfkamp, directeur 
 
Welkom 
We verwelkomen nieuwe kleuters: Evi Palsrok en Isa el Bouchehati. 
Een fijne tijd gewenst op de Zonnewende! 
Team Zonnewende
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Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2021-2022 
 
Vakantiedata schooljaar 2021-2022    
                                             

Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021 

Kerstvakantie 27 december t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022 

Goede Vrijdag 15 april 2022 

Paasmaandag 18 april 2022 

Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart 26 en 27 mei  2022 

Pinkstermaandag 06 juni  2022 

Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 2022 

  
Studiedagen 
 

Dinsdag 5 oktober 2021 

Dinsdag 2 november 2021 

Woensdag 19 januari 2022 

Vrijdag 25 maart 2022 

Woensdag 25 mei 2022 

  
Informatie vanuit de MR-vergadering  
Op 25 mei heeft de MR weer vergaderd. Hieronder geven we een kort verslagje van de 
belangrijkste zaken die zijn besproken: 
 
Mededelingen vanuit GMR: 
- Bij het rondje scholen viel op dat de MR bij de Berkel een week van tevoren de agenda naar 
alle ouders stuurt. Ouders kunnen als toehoorder aanwezig zijn bij een deel van de 
vergadering. Willen we dat op de ZW ook weer gaan doen? Voorheen was dat wel gebruikelijk.  
- Volgend jaar komen er gelden aan voor opgelopen Corona achterstanden. Er werd 
geïnformeerd wat daarbij komt kijken en hoe die procedure is.   
- In het najaar komt er een audit op alle scholen voor toepassing van de AVG. 
- De MR hoort meegenomen te worden in het proces van formatie. Dit loopt goed op de 

Zonnewende.   
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- Gebruik taal- en rekenmethode; Onderliggende zorg bij de inbreng van ouders ligt in de vraag 
of het methoden-onderwijs niet een te dominante rol in gaat nemen ten opzichte van het 
vrijeschool onderwijs. Hoe worden de vrijeschool uitgangspunten geborgd? 
> Ongeveer tien jaar geleden werd begonnen met methoden en toetsen. Door diverse 
veranderingen in de maatschappij, leerkrachten die niet meer 60 of 70 uur werken, was het 
gebruik van methoden en toetsen welkom. Een spanningsveld vanuit school is wel of de 
kinderen altijd toe zijn aan dingen die de methode op dat moment aangeeft, daar wordt goed 
naar gekeken.  
De taalmethode is alleen bedoeld voor leren spellen. De andere aspecten van taal vinden vooral 
tijdens het periode onderwijs plaats. Staal is echt gericht op spelling. Begrijpend lezen vindt 
niet volgens een methode plaats. Wel wordt in de hogere klassen gewerkt met oefenteksten 
van ‘Basalt’.  
Over het algemeen wordt periode gegeven in de ochtenduren, zoals ook is aangegeven in de 
jaarkalender. Het omwisselen qua uren van periodelessen met oefenuren is met name aan de 
orde in de combinatieklassen, dat was praktischer vanwege de beschikbaarheid van 
ondersteuners. Behalve die praktische reden geen rekening gehouden met de pedagogische 
reden waarom altijd begonnen wordt met periodelessen. Het uit de nacht komen en in die 
sfeer met periode onderwijs beginnen lijkt niet meer per sé nodig of aan de orde, kinderen zijn 
tegenwoordig in de ochtend al heel wakker en willen aan het werk. Het gaat volgens de school 
niet ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. De toetsen zijn nodig omdat de ouders daar 
ook om vragen. Ook voor ondersteuningsvragen zijn toetsen nodig.  
Wat betreft communicatie. Of ouders niet beter geïnformeerd zouden kunnen worden over 
bovenstaande zaken: School vraagt zich af hoeveel er inhoudelijk over het onderwijs 
gecommuniceerd moet worden. Oudergeleding meent dat het helpt voor het vertrouwen in de 
school en ook praktisch is het handig als ouders bekend zijn met de leerstof. De ouderavonden 
zijn bij uitstek het moment om onderwijs inhoudelijk met ouders te communiceren. 
Bij de vrijeschool begeleidingsdienst zijn ook vragen neergelegd over de borging van het 
vrijeschool onderwijs. Het is niet bekend of dit ook opgepakt is.  
 
- Gescheiden pauzes i.v.m. corona maatregelen: Vanaf vorige week maandag zijn de groepen 
voor buitenspelen weer iets groter: klas 1, 2 en 3 spelen samen op het hele plein en daarna klas 
4, 5 en 6. De gescheiden pauzes kost veel onderwijstijd en pleinwacht maar het spelen verloopt 
wel heel fijn. 
- Paasviering: In de klassen een paasverhaal verteld. 
- Vragenlijst Sociale Veiligheid: De vragenlijst moet verplicht elke twee jaar afgenomen worden. 
Hij is door relatief weinig ouders ingevuld. Over het algemeen is de tevredenheid voldoende. 
- Subsidie extra ondersteuning in de klas: Er zijn drie subsidiestromen. De eerste is besteed aan 
een groep kinderen die extra ondersteuning krijgen. De tweede is voor leerkrachten, zij kunnen 
zich 4 dagdelen vrijroosteren voor achterstallige werkzaamheden i.v.m. Corona. De derde is 
voor het bijwerken van achterstanden. Die procedure gaat binnenkort lopen.  
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Klas 3 
Op vrijdag 28 mei was het de beurt aan klas 3 om het toneelstuk op te voeren. De kinderen 
hadden hun tekst in de meivakantie kunnen oefenen, en daarna waren er nog maar krap drie 
weken, waarvan vier dagen uitvielen door Hemelvaart, Pinksteren en een studiedag, om het 
toneelstuk neer te zetten. En dat is ze gelukt! Ik moet bekennen dat ik het de dag voor de 
opvoering best benauwd had. Het liep toen nog helemaal niet goed! Maar toen het eenmaal 
zover was, was ik trots op deze kinderen én hun meester. Ze hebben het heel goed gedaan! 
Het verhaal ging over Ruth, die met haar schoonmoeder, Naomi, mee ging naar het land waar 
Naomi vandaan kwam. Daarvoor moest Ruth alles achterlaten, en maar vertrouwen op de 
goede God dat het leven in Israel goed zou zijn. Gelukkig ging alles beter dan ze had durven 
hopen.  
Juf Saskia 
 

 
 
Klassen 6 
Gisteren (woensdag) hielden klas 6A en klas 6B een sponsorloop rond het Bronsbergermeer voor 
het eindkamp. Het was prachtig weer bij Bronsbergen en de kinderen hebben allemaal hun beste 
beentje voorgezet. De kilometers regen zich aaneen en het geld stroomde binnen. Sommige 
kinderen wisten niet van ophouden. Ljuba en Goos stopten pas na 14 (!) rondjes van 1,5 kilometer, 
en Karlijn maakte de 10 (!) vol. Sommige kinderen hadden veel (Fien, Mia, Sofie) of goed 
betalende (Luka) sponsors en haalden soms wel 300 euro op. Knap gedaan allemaal. Tegen half 
twaalf was de koek op en dook iedereen in het koele water van het meer. Al met al een fijne en 
gezellige dag met de zesdeklassers. 
Meester Tobias 
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Schilderen in de kleuterklassen 
In september zijn we gestart met één kleur schilderen. In oktober liet kabouter-Kwast ons zien 
hoe hij kon toveren op het papier maar dat hij steeds wel goed zijn voetjes moest vegen als hij 
weer nieuwe tovervoeten wilde halen.  
Nu maken de kinderen prachtige schilderwerkjes. Het zijn net kunstwerkjes. De kleuters gaan 
op in de kleuren die ze laten spelen op het papier. Er wordt vaak niets gezegd, vooral gekeken 
naar wat er op hun papier gebeurt. En als ze klaar zijn dan leggen ze hun penseel weer neer; hij 
mag dan lekker uitrusten! 
Juffie Barbara 
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Jeugdtheater ZJUUST speelt de Rode Prinses 
Kom naar dit komische spektakelstuk, voor jong en oud, gespeeld door 26 spelers! 
Hanzehof, vrijdag 2 juli 17.30 uur en 19.30 uur. 
Toegang: t/m 14 jaar: 8,50€ en volwassenen 10€. 
Reserveren is echt nodig in verband met de beperkte plaatsen. 
reserveren@zjuust.nl of 06-14433788 
Vanuit onze school spelen drie leerlingen mee: Parker Bergman (klas 6B), Karlijn Boon (klas 6A) 
en Elynn Ahuluheluw (klas 5). 
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