
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do 16 juni  Toneeluitvoering klas 5/6 voor ouders (19.00 uur) 
Ma 20  juni  Ouderavond kleuterklassen Barbara en Monique 
Ma 20  juni  Schoolreisje klas 3 
Wo 22  juni  Toneeluitvoering klas 6 (voor leerlingen) 
Wo 22  juni  Ouderavond kleuterklas Enny en Myrthe 
Do 23  juni  Toneeluitvoering klas 6 (voor ouders) 
Vrij 24  juni  Sint Jansfeest, kinderen ’s middags vrij 
Woe 29 juni   Schoolreisje klas 4 
Do 30 juni  Ouderavond nieuwe eerste klas 
Ma 4 juli  Klassenouderoverleg (8.30 uur) 
Do 7 juli  Laatste schooldag jongste kleuters 
Vrij 8 juli  Laatste schooldag, kinderen 11.00 uur vrij 
Ma 11 juli  Start zomervakantie (t/m 19 augustus) 
 
Alle ouderavonden beginnen om 20.00 uur 

 
Creatieve middag 22 juni op school 

Hallo ouders van school de Zonnewende, aankomende woensdag 22 juni organiseren wij (klas 5/6) een 

creatieve middag voor alle klassen jong en oud, waar je allemaal leuke activiteiten kan doen. Elk kind 

krijgt een kaartje en met daarop alle activiteiten die je kan doen. Nadat je iets gedaan hebt streep je het 

af op je kaartje. Een kaartje kost 2,50 euro en dan kan je elke activiteit een keer doen. De opbrengst gaat 

naar ons eindkamp. Er zijn 6 activiteiten: 

• koekhappen 

• een wielrace  

• blikgooien 

• tafelen (je kan een prijs winnen als je een potje wint) 

• sjoelen 

• schminken  

Wij hopen dat uw kind hier veel plezier in heeft!  Groetjes van klas 5/6 
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Heerlijk spelen in de klas van juf Monique 
Deze week speelden de kinderen in het ochtendspel het spel van 
Doornroosje. Iedere dag spelen andere kinderen Doornroosje en de 
prins, die uiteindelijk gaan trouwen.  

Tijdens het vrije spel zijn de dominosteentjes zeer in trek. En als een 
groepje kinderen een rij heeft gemaakt, komt de hele klas even kijken 
hoe de lange rij steentjes omgaat. Bij het buitenspelen was het heerlijk 
weer en spelen de kinderen druk met water en zand. Dammen worden 
gebouwd, geulen uitgegraven, maar ook moddersoepjes worden 
veelvuldig gemaakt. Het is weer zomerweer! 

   Hadewyn Post, invalkleuterjuf 
 
 
Wilt u eens een euritmieles zien? 
Beste ouders (en andere belangstellenden), op dinsdag 21 en donderdag 23 juni bent u welkom bij de 
euritmielessen van klas 2 t/m 6. U krijgt dan een indruk van hoe het er in een euritmieles aan toegaat. 
Komt allen kijken, want de euritmie op school gaat nog meer leven wanneer het wordt getoond aan een 
belangstellend publiek! 
 

Dinsdag 21 juni: 
 

• klas 4: 9.00 tot 9.45 u 

• klas 5/6: 9.45 tot 10.30 u 

• klas 5: 11.00 tot 11.45 u 

• klas 6: 11.45 tot 12.30 u 
 

Donderdag 23 juni:   
 

• klas 2: 11.00 tot 11.45 u 

• klas 3: 11.45 tot 12.30 u 
 

 
Hartelijke groet,  
Johannes Treuren, euritmiemeester 
 

 

Projectklas 

Op De Zonnewende proberen we ieder kind, ondanks het klassikale onderwijs, zoveel mogelijk op 

zijn/haar eigen niveau te begeleiden. Dat gebeurt in en buiten de klas. Kinderen die meer- of hoogbegaafd 

zijn, krijgen ook extra begeleiding, o.a. in de projectklassen. Zij krijgen hier extra uitdagende opdrachten 

om uit te voeren. Dit is geen beloning voor hun goede prestaties, want doorgaans hoeven zij weinig 

moeite te doen voor deze prestatie. Dit hoeft dus niet beloond te worden. Ze hebben gewoon geluk 

gehad, met een goed stel hersenen. Hoewel… Hoogbegaafde kinderen (en volwassenen) hebben weer 

heel andere problemen waar ze tegenaan lopen. Automatiseren is bijvoorbeeld iets dat zij moeilijk 

kunnen. Zij zijn zo goed in rekenen, dat ze de tafels niet uit hun hoofd hoeven te leren, omdat ze heel snel 

rekenend op het goede antwoord komen. Als zij een woord één keer gezien hebben, onthouden ze 
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misschien wel voor altijd hoe ze het moeten schrijven. Spellingregels hoeven ze dus niet of nauwelijks te 

leren. Maar vroeg of laat komen zij ook op het punt dat de leerstof lastig wordt. En als je dan nooit hebt 

leren leren, heb je een probleem. Bovendien hebben veel hoogbegaafde mensen moeite met het 

structuren en ordenen van hun leven. Hun hoofd zit zo vol met gedachten, dat dit voor problemen kan 

zorgen. Veel hoogbegaafden lopen daardoor vast in het hoger onderwijs en op de universiteit. Als er op 

de basisschool al aandacht aan bovengenoemde problemen wordt besteed, is de kans groter dat hun 

capaciteiten tot hun recht komen, i.p.v. dat ze hun ontwikkeling in de weg staan.  

 

Aan de bak 

Op de basisschool lopen hoogbegaafde kinderen grote risico's als ze niet op hun niveau worden 

aangesproken. Ze kunnen zich chronisch gaan vervelen. Daardoor kunnen er problemen optreden als 

onderpresteren, sociaal isolement, problematisch gedrag op school, tegenzin om naar school te gaan en 

fysieke klachten. Vandaar de projectklas. In de projectklas moeten deze kinderen aan de bak. Ze leren 

plannen, organiseren, samenwerken, volhouden en uiteindelijk presenteren. Want als een project af is, 

moeten ze een presentatie geven aan de rest van de groep. De groep overlegt daarna met elkaar over de 

beoordeling van de werkhouding tijdens het project, het eindresultaat en de presentatie. Er wordt dus 

best veel van ze gevraagd! Maar ook het contact met ‘soortgenoten’ is belangrijk. 

 

Doen waar je zin in hebt? 

Regelmatig krijgen we van kinderen de vraag waarom hij/zij niet in de projectklas mag. Er wordt gedacht 

dat de projectklas een plek is waar je mag doen waar je zin in hebt. Het klopt dat de kinderen vanaf klas 3 

een groot deel van de tijd mogen kiezen aan welk project ze gaan werken. Maar ook deze kinderen 

zuchten als ze door moeten nemen wat het project inhoudt. Zij moeten leren zich aan de afspraken te 

houden die zij in overleg met de leerkracht van de projectklas maken. Deze projecten komen overigens 

uit de Pittige Plus Torens. De projecten/opdrachten van klas 1 en 2 bepaalt de leerkracht van de 

projectklas.  

 

Gelukkig is het zo dat de kinderen die voor kortere of langere tijd naar de projectklas gaan over het 

algemeen met veel plezier gaan. Maar we proberen voor ieder kind dat te bieden wat het beste voor hem 

of haar is. Voor sommige kinderen is dat extra oefenen met lezen, spellen of rekenen, voor een ander 

kind is het leren plannen, organiseren en doorzetten in de projectklas.  

 

Verschillende factoren 

Ook van ouders krijgen we wel eens de vraag of hun kind aan de projectklas mag deelnemen, omdat ze 

vermoeden dat hun kind daar op zijn/haar plaats is. Of een kind in aanmerking komt voor de projectklas 

hangt van verschillende factoren af. We hebben een screeninglijst die klassenleerkrachten regelmatig 

invullen, om te achterhalen welke kinderen bijv. outside the box en creatief kunnen denken. Daarnaast 

wordt er naar de toetsresultaten gekeken. Ook wordt er gekeken wat het kind in de klas laat zien en wat 

er geklonken heeft in de oudergesprekken. In de zorggesprekken met de ib’er wordt vervolgens 

besproken voor welke kinderen het goed zou zijn. Voor sommige kinderen is het goed dat zij er voor 

lange tijd inzitten. Voor andere kinderen werkt af en toe een boost heel goed.  
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Verschil hoog-intelligente en hoogbegaafde kinderen  

Tot slot nog een overzichtje met het verschil tussen hoog-intelligente en hoogbegaafde kinderen. De 

projectklas is vooral bedoeld voor hoogbegaafde kinderen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Saskia, coördinator meer- en hoogbegaafdheid 

 

 

Open repetities ouderkoor Gioia  

Elke woensdagavond zingt Gioia, het koor voor ouders van alle vrijescholen in Zutphen, zeer gevarieerd 

repertoire onder leiding van Marrion Dijkman (ook bekend van de meiboom en de BSO). We doen een 

warming up, canons, meerstemmig oud, nieuw, van ver weg of dichtbij. Wil je na de zomer misschien mee 

gaan doen, dan kun je nu alvast even komen proeven of het wat voor je is. Tot de zomervakantie houden 

we open repetities. Neem even contact op via marriondijkman@hotmail.com of kijk op 220609-Ouderkoor-

Gioia.pdf (vrijeschooldeberkel.nl) of Gioia / Koor | marrionmuziek (jouwweb.nl) 

 

 

mailto:marriondijkman@hotmail.com
https://www.vrijeschooldeberkel.nl/userfiles/vrijeschooldeberkel.nl/files/220609-Ouderkoor-Gioia.pdf
https://www.vrijeschooldeberkel.nl/userfiles/vrijeschooldeberkel.nl/files/220609-Ouderkoor-Gioia.pdf
https://marrionmuziek.jouwweb.nl/koor/gioia

