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  6 oktober 2022 

  

GROEPSACTIVITEITEN 

 
Persoonlijke leerdoelen  
Dit jaar besteden we schoolbreed extra aandacht aan de persoonlijke leerdoelen. We hebben in de  
werkgroep Onderwijs en kwaliteit, die bestaat uit leerkrachten uit alle bouwen, een mooie opzet 
gemaakt wat we per bouw willen bereiken. We merken tijdens deze implementatie dat we in de twee 
weken die we gewend zijn, niet goed kunnen neerzetten wat we willen. Gezien de inbreng van de 
kinderen in alle bouwen van essentieel belang is en we dit graag kwalitatief goed willen doen, gaan 
we vanaf deze periode ieder leerdoel 4 weken expliciet oppakken i.p.v. iedere 2 weken. Vandaar dat 
de komende 2 weken het leerdoel ‘Samenwerken’  in alle groepen nog centraal blijft staan. 
Hier zou u thuis ook aandacht aan kunnen besteden.  
 
Bij samenwerken denken wij aan:  

• Naast anderen en met anderen spelen en leren  

• Steeds beter kunnen samenwerken  

• Bewust worden van de verschillende rollen die er 
 zijn binnen een groep en er naar kunnen handelen 

• Wachten op je beurt en kunnen delen  
 

Boekenmarkt  

Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek traditiegetrouw geopend met een boekenmarkt. De 

kinderen hebben leuke boeken van elkaar kunnen kopen om de komende tijd weer lekker in te lezen. 

Daarnaast hebben alle klassen een voorleesboek cadeau gekregen voor in de klas. 

Veel leesplezier allemaal!  

                       

Schrijversbezoek Kinderboekenweek groepen 4/5 

Tijdens deze Kinderboekenweek mogen wij met de groepen 4/5 naar de bibliotheek voor een 

schrijversbezoek. Dit jaar komt Tjibbe Veldkamp, hij is schrijver van: “Maar eerst ving ik een monster”, 

“Agent en boef” en “De fantastische vliegwedstrijd”. 

We hebben inmiddels genoeg aanmeldingen voor het rijden naar de bieb, bedankt voor de 

aanmeldingen.  

Schrijversbezoek Kinderboekenweek groepen 7  
Op donderdag 13 oktober mogen de kinderen uit groep 7, i.v.m. de Kinderboekenweek naar de 

bibliotheek voor het schrijversbezoek. Dit jaar zal Tineke Honingh voorlezen en vertellen over haar 

boeken zoals ‘Elke dag broerdag’ en ‘Kom mee naar buiten'. Tineke Honingh bedenkt ook de strips 



voor het blad ‘Wild van Freek’ van Freek Vonk. Helaas kunnen dit jaar de kinderen van groep 6 niet 

mee naar het schrijversbezoek, dit door het beperkt aantal plaatsen.  

We gaan op de fiets naar de bieb. 

OUDERS 

 
Museum groepen 4/5 
Als afsluiting van ons IPC-thema ‘Tijddetectives’ kunt u het museum en de leerwand op donderdag 20 
oktober van 13.30-13.50 uur komen bekijken. De kinderen laten u graag zien wat ze dit thema hebben 
geleerd. 
 
Expeditiedag (Herhaling) 
Dit jaar organiseren we 4 Expeditiedagen. Deze dagen zullen in het teken staan van dans, drama, 
beeldende vorming en/of muziek. Woensdag 19 oktober zal de eerste Expeditiedag plaatsvinden. 
Deze gehele dag zal in het teken staan van beeldende vorming en dans. Wij nodigen jullie graag uit 
om de afsluiting bij te wonen in de grote gymzaal van 13.15 uur tot 13.45 uur. 
 
Bijlagen: 

- Werken bij Zonnekinderen? 
- Spooktocht Nieuw-Dijk 
- Liemers jeugdkoor  

 

AGENDA 

 
Ma 
Wo  

19-09 t/m vrij 14-10 
19-10 

Startgesprekken 
Expeditiedag: Gezamenlijke afsluiting  
groepen 1 t/m 8 13.15-13.45 uur 

Vrij 21-10 Studiedag 
Ma 24-10 t/m vrij 28-10 Herfstvakantie 
Ma  21-11 t/m vrij 02-12 Voorlopig adviesgesprekken groep 8 en 

facultatieve ontwikkelgesprekken 
Wo 23-11 Studiedag 
Ma 05-12 Sinterklaas 
Do 22-12 Kerst op school 
Vrij 24-12 Tot 12.00 uur naar school, start kerstvakantie 
Ma 26-12 t/m vrij 06-01 Kerstvakantie 

 
Namens het team, Namens de MR, Namens de OV, 
Maarten Buiting 
Jordy Coobs 
Ingrid van der Elsen 
 
 

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes  

 
  



Bijlage 1: Werken bij Zonnekinderen? 

 

Kom werken bij de avontuurlijkste kinderopvangorganisatie! 

 
Zonnekinderen heeft helaas te maken met een tekort aan pedagogisch medewerkers. 

Hierdoor zijn wij regelmatig genoodzaakt groepen te sluiten, wat zorgt voor veel ongemak 
bij ouders. Dit vinden wij heel erg vervelend. Wij doen ons uiterste best om nieuwe collega’s 

te vinden en te behouden, hiervoor zetten voortdurend nieuwe acties en middelen in.  
Wilt u meehelpen? Wellicht kent u mensen in uw netwerk die in de kinderopvang aan het 

werk zijn of willen. Laat ze vooral contact opnemen met onze afdeling HRM voor een 
vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden. Veel is bespreekbaar, wij denken graag mee! Kijk 

ook eens op onze vacaturepagina op onze website: www.werkenbijzonnekinderen.nl 
 

 
  

http://www.werkenbijzonnekinderen.nl/


 

Bijlage 2: Spooktocht Nieuw-Dijk 

 
 
 

 
 

  



Bijlage 3: Liemers Jeugdkoor 

 

 


