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Do 7 okt  Ouderavond klas 2 
Ma 11 okt  Ouderavond kleuterklas Enny  
Di 12 okt  Ouderavond klas 6 
Woe 13 - vrij 15 okt Hapskamp klas 5/6 
Vrij 15 okt  Toneeluitvoering klas 2 (voor ouders/verzorgers klas 2) 
Ma 18 okt  Start herfstvakantie 
Di 26 okt  MR-vergadering (19.30 uur) 
Woe 27 + do 28 okt Oudergesprekken klas 1 t/m 5 
 
Alle ouderavonden beginnen om 20.00 uur 
 
Inzet extra budget n.a.v. lockdowns 
Net als veel andere scholen krijgt ook de Zonnewende de komende twee jaar extra budget van de 
overheid. Het geld is afkomstig van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het is bedoeld om 
eventuele achterstanden bij leerlingen op te vangen die zijn ontstaan door de lockdowns van de 
afgelopen periode. Voor onze school gaat het dit jaar om bijna €200.000,-.  
 
De leerkrachten en de directie van de school kiezen ervoor om de middelen voornamelijk in te zetten 
voor extra ondersteuning in de klas. Dat betekent concreet dat in elke kleuter- en onderbouwklas één 
dag in de week een extra leerkracht of leerkrachtondersteuner aanwezig is. De combinatieklas 5-6 krijgt 
twee dagen extra ondersteuning. Hetzelfde geldt voor klas 4, vanwege de hoeveelheid ondersteunings-
vragen die in die klas spelen. Door te kiezen voor ondersteuning in de klas, kunnen we bijvoorbeeld aan 
groepjes kinderen extra instructie geven, of intensief oefenen met onder meer rekenen, spelling en 
lezen. Zo zetten we de ondersteuning in op een manier waardoor zoveel mogelijk kinderen ervan 
profiteren.  
 
We gebruiken het geld niet voor individuele ondersteuning. Wel wordt een deel van het bedrag ingezet 
voor extra IB-ondersteuning en voor Regenbooglessen. Dat zijn lessen gericht op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen. Verder investeren we in onderwijs- en ontwikkelingsmateriaal voor de 
kleuters. Als het gaat om de ondersteuning in de klas: dat is nog niet volledig ingevuld omdat op dit 
moment nog niet voldoende leerkrachten beschikbaar zijn. We hopen daar de komende tijd stappen in 
te zetten. We zijn blij dat we, in tegenstelling tot veel andere scholen, kunnen putten uit een relatief 
grote groep leerkrachten. In de bijlage het overzicht van de besteding.  
 
Ceciel Wolfkamp, directeur 
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Welkom 
We verwelkomen nieuwe leerlingen: Samuel van der Kolk, Rachel van der Kolk, Elayla van der Kolk, Lies 
van der Kolk, Miran Sindy, Olle van Dam en Faas Lenting.  
 
Een fijne tijd gewenst op de Zonnewende! 
 
Team Zonnewende 
 
 
Pokémonkaarten 
Kinderen van klas 4 en hoger mogen in de kleine pauze Pokémonkaarten ruilen. Dan hebben klas 1 t/m 3 
geen pauze. Zo kunnen we ervoor zorgen dat deze jongere kinderen de teleurstellingen die vaak 
voorkwamen bij het ruilen van deze kaarten bespaard blijven. Willen jullie er daarom op toezien dat de 
kinderen van klas 1 t/m 3 geen Pokémonkaarten meenemen naar school? Bedankt! 
 
Team Zonnewende 
 
 
Jantje Beton (klas 4, 5/6 en 6) 
Nog niet alle boekjes zijn ingeleverd. Wilt u uw kind helpen herinneren dat de enveloppen met de 
verkochte lootjes weer naar school moeten? Alvast bedankt! 

Saskia Kiekebelt, leerkracht klas 1 
 
 
Het oogstfeest in de kleuterklas van Monique 
We hadden het oogstfeest voor de kleuters goed voorbereid en 
ze kwamen vol verwachting de klas in. De tafels waren met rood 
damastpapier versierd. Op de tafels lagen gedroogde bladeren, 
lampionnetjes, dennenappels, molentjes, vaasjes met bloemen en 
paddenstoelenservetjes. Een jongste kleuter vroeg met grote 
ogen: “Juffie, wat is dit nu?” Heel schattig. Na het ochtendspel 
begonnen we met de herfstwandeling. De kleuters hadden er zin 
in en er werd uit volle borst gezongen. We liepen langs het 
riviertje de Berkel de zon tegemoet. Bij het witte bruggetje lagen 
heel veel kastanjes en we zongen voor de kastanjeboom. Op het 
bruggetje van hout hebben we gedanst en zongen we: 
 

“Boertje en boerinnetje, vriendje en vriendinnetje, 
Willen samen dansen gaan, met hun houten klompjes aan. 

Handjes gaan van klap, klap, klap, 
Klompjes gaan van stap, stap, stap, 

Willen wij nu dansen gaan, met de mooie klompjes aan.” 
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Dat klonk heel mooi op het houten bruggetje! Een 
mevrouw op de fiets, die even had staan kijken zei: 
“Wat een mooie voorstelling.” Later, terug langs de 
Berkel, kwamen we twee paardjes tegen in de wei. 
Ook die hebben we toegezongen. Het ene paard keek 
even op, het ander kwam ons tegemoet.  
 
Toen was het tijd voor de natuurspeelplaats. Daar 
speelden de kinderen heerlijk. Ze gingen uitdagingen 
niet uit de weg, fijn om te zien. We hebben daar 
heerlijk mais gegeten. Weer terug op school zat er 
een heus appelvrouwtje haar appeltjes op te poetsen. 
Ze gaf ons er allemaal een. In de klas smulden we van pannenkoeken, heerlijk brood en sap. We deden 
ook een raadsel in de vorm van een lied zonder stem, alleen met gebaren (‘Elsje Fiederelsje’). Na het 
verhaal van Veertje kregen de kleuters allemaal twee kastanjes mee en een duikelaartje. 
 

“Duikelaartje met je staartje, Spring maar met een vaartje, 
Van de zon naar de maan. Kijk (… naam van je kind …), daar komt hij aan!” 

 
Het was een heerlijke ochtend! 
 
Monique Paas, kleuterjuf 
 
 
Klas 1: cijfers in beeld 

De eerste drie weken van het schooljaar stond het 
periodeonderwijs in het teken van het leren van letters, 
maar daarna begon onze eerste rekenperiode. Iedere dag 
stond er een nieuw cijfer centraal. We begonnen met de 
één. We hebben bedacht waar er maar één van bestaat. Er 
hebben verschillende dingen geklonken, maar de zon was 
wel het meest bijzondere vonden de kinderen. Bij de twee 
hoefden de kinderen niet zo ver te gaan: aan hun lichaam 
zitten tenslotte veel lichaamsdelen waar er twee van zijn. 
Via de drie koningen, vier seizoenen, vijf vingers aan een 
hand, zes insectenpootjes, zeven kleuren van de 
regenboog en acht spinnenpootjes en acht planeten 
kwamen we bij de negen. Dat viel nog niet mee! Maar 
gelukkig wist één van de kinderen dat er negen ramen 
zitten aan de raamkant van de klas. Bij de tien deden 

verschillende kinderen hun sloffen en sokken uit om hun voeten met tien tenen te kunnen omtrekken 
en hebben we ontdekt dat de Romeinse tien eigenlijk bestaat uit twee keer de vijf: een keer rechtop en 
een op de kop. Nog een dag en dan zit deze rekenperiode er ook op. Volgende week begint de 
heemkundeperiode en gaan we naar ‘m’n tante en m’n oom in de eikenboom in Laren’. Ook leuk! 
 
Saskia Kiekebelt, leerkracht klas 1 
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29 september: Michaëlsfeest klas 4 
We gingen naar het veld vlakbij school. Er waren 4 moedproeven:  bouwen met bamboestokken en 
elastiekjes, popcorn en broodjes bakken, geblinddoekt over een ladder klimmen en over een slackline 
lopen die tussen twee bomen was gespannen. Sommige proeven waren spannend en moeilijk, bij 
sommige proeven moest je goed samenwerken en sommige proeven waren lekker! Het regende wel 
een beetje maar we hielden de moed erin. Na een uurtje gingen we terug naar school om te eten.  
 
Arend had een supermooi drakenbrood meegenomen waar we heerlijk van gesmuld hebben. We 
hebben even buiten gespeeld en daarna gingen we weer terug naar het veld om de draak te verslaan. 
Enge duiveltjes (6e klassers) renden rond en grepen een vaandel van een klas. Die klas moest dan gaan 
strijden tegen de draak.  Jasmijn was paard en Aaf was de ridder uit onze klas. Ze moesten de staart eraf 
trekken. Het was gelukt! Hoera! 
 
Floris en Eefje uit klas 4 
 
Dit zijn een tekening en schildering van  
klas 4 over het Michaëlsfeest. 
 

 
 
 

 
Het verdwenen jasje 
Vorige week dinsdag 28 september tijdens de studiedag is de jas van onze zoon verdwenen van de 
kapstok bij de peuters/kleuters. Het gaat om een legergroen jasje maat 110/116 van het merk Sissy Boy. 
Wie heeft het per abuis meegenomen in de ochtend van 28 september? We zien het graag terug aan de 
kapstok. Bij voorbaat dank! Met vriendelijke groet, Marianne 
 
 
Verteltheatervoorstelling ‘Op weg met Gilgamesh’ 
Op dinsdag 16 november wordt op de Berkelschool het Gilgamesh epos (‘Op weg met Gilghamesh’) 
opgevoerd voor de vijfde en zesde klasleerlingen van onze scholen. Voor ouders (niet alleen van 
bovengenoemde leerlingen) die deze voorstelling ook zouden willen zien is er op 29 oktober een 
openbare voorstelling in Voorstonden (Brummen). Wanneer: vrijdagavond 29 oktober om 20.00 uur, 
inloop met koffie en thee vanaf 19.45 uur Waar: Aardewerkplaats Amiel, Windheuvelstraat 3-A, 
Brummen. Entree: 15 euro , contant aan de zaal te voldoen. Reserveren via Henk Mennes, 
hmmennes@planet.nl of 06-46846775 

mailto:hmmennes@planet.nl

