Beste ouder(s) / verzorger(s),
Zonnetje 3
Schooljaar 2022-2023

Inhoud
Nieuws van de directie
Nieuws uit de bouwen
Nieuws van de MR
Nieuws van de Boekengarage
Welkom op Zonnewereld
Agenda
• Zat. 24 december t/m Zon. 8
januari
Kerstvakantie
Vrij. 3 februari
Viering Bliksemstralen,
Bloemenzee, Maanlicht, Vallende
Sterren, Rode Planeet

Het einde van 2022 nadert alweer snel. Het is wederom
een bewogen jaar geweest, zeker op mondiaal niveau.
Maar laat ik mij concentreren op Zonnewereld.
Want gelukkig bieden wij de kinderen nog steeds die
veilige en vertrouwde omgeving en zijn we weer de rijke
leeromgeving met de betrokkenheid van veel ouders.
We zien de kinderen hard werken, samen spelen en genieten van ons
schoolritme en van alle activiteiten rond Sinterklaas, Kerst en de uitjes. En
daar gaan we in 2023 met veel plezier en motivatie mee verder!

Namens het hele team wens ik u een fijne Kerst en een gelukkig
en gezond 2023!

Met vriendelijke groet,
Coen de Hoop
Volgende Zonnetje
Donderdag 9 februari 2023
Deadline aanleveren kopij
Donderdag 2 februari 2023
redactie@zonnewereld.nl

Nieuws van de directie
(Tijdelijke) vacatures
De afgelopen periode heb ik u geïnformeerd over enkele tijdelijke vacatures op Zonnewereld. Het vinden
van iemand tijdelijk tot de zomer is in deze markt lastig. Gelukkig hebben we tot de voorjaarsvakantie alle
vacatures voor de stamgroepen kunnen vervullen! Na de Kerst zijn dus gelukkig alle stamgroepen bezet.
Hierover zijn inmiddels de desbetreffende ouders en kinderen ingelicht. Dit betekent wel dat we richting de
voorjaarsvakantie opnieuw moeten uitkijken naar oplossingen.
Voor de rol van Leerkrachtondersteuner zijn we in gesprek met iemand die deze rol op zich kan nemen tot
de zomer. Vrij snel na Kerst verwacht ik dit bekend te kunnen maken.
Voor de vacature van de Horizongroep hebben we enkele kandidaten. Na Kerst gaan we verder met het
sollicitatieproces en verwachten we iemand te kunnen presenteren. Specifiek voor de ouders met kinderen
in de Horizongroep: Elvira heeft werk voorbereid voor de kinderen waarmee ze in de stamgroep aan de
slag kunnen. Hiermee hebben ze zeker tot de voorjaarsvakantie voldoende werk.

Nieuwbouw
Er is helaas nog steeds geen definitieve aannemer en dus ook geen definitieve planning. Er wordt op dit
moment onderhandeld tussen de verschillende partijen. Vanwege de gestegen kosten zijn bezuinigingen
noodzakelijk. Getracht wordt om dit zoveel mogelijk te doen zonder de onderwijskundige kant van het
gebouw aan te tasten. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar bezuinigingen in de constructie en in de
vormgeving. Een zeer zichtbare besparing wordt waarschijnlijk gevonden in de oplossing, en daarmee de
uitstraling, van de gevel. De oorspronkelijke oplossing (bepaald type beplating) is sterk in prijs gestegen de
afgelopen periode. In plaats hiervan wordt nu gekeken naar traditionele gevelbakstenen. Ik verwacht
daarmee tevens een andere kleurstelling. Op zich zijn dergelijke wijzigingen wat ons betreft prima en beter
dan wijzigingen met impact op het onderwijs.
Over de planning kan ik zeggen dat er gestuurd wordt op starten in de meivakantie van 2023 en opleveren
in de zomer van 2024. Net als u wacht ik met spanning af op definitieve besluitvorming.
Gezamenlijk middengebied (van de gemeente)
Het nieuwe gebouw van Zonnewereld komt op een groot terrein aan de Passiebloemweg waar ook OBS
Vleuterweide komt en een gemeentelijk gedeelte tussen beide scholen in. Dit middengebied is openbaar
terrein en kunnen we als scholen gebruiken als speelterrein. Op dit terrein komt ook een kunstwerk.
Hieronder twee afbeeldingen van het gehele terrein. De twee speelveldjes worden ‘vast’ verdeeld tussen
Zonnewereld en obs.

Zonnewereld

obs

Zodra de aannemer, de planning en het ontwerp van het gebouw definitief is, plan ik een
informatiebijeenkomst voor alle ouders over de nieuwbouw. Dan kan ik ook meer in detail toelichting geven
over het ontwerp, de inrichting, het buitenterrein en het middengebied.
Renovatie Weide Wereld
Ondertussen zijn de eerst stappen gezet in de renovatie van ons huidige gebouw, Weide Wereld. En ook
hier wordt de planning geregeld bijgesteld. Op dit moment zit de gemeente zelf ook in de selectiefase van
de aannemer en zal de definitieve verbouwingsplanning daarna volgen. Of en welke gevolgen dit heeft
voor Zonnewereld is nog niet duidelijk.
Aanmelden broertjes of zusjes
Voor de zekerheid vermeld ik deze nog maar eens: vergeet niet tijdig broertjes of zusjes aan te melden via
het nieuwe centrale inschrijfsysteem van de gemeente Utrecht!
Aurelius College
Dit schooljaar is de eerste groep gestart en naar verwachting start volgend schooljaar de tweede groep.
Hiervoor worden de eerste voorbereidingen getroffen (werven personeel, huisvesting etc.).

Nieuws uit de bouwen
Onderbouw
Brrrrr, wat is het koud! De winter start volgens de kalender op 21 december maar daar trekt het weer zich
niks van aan. Onze onderbouwers gelukkig ook niet. Die genieten van het weer! Elke dag is het weer feest
wanneer we, ingepakt en wel, het plein opkomen en er een laagje rijp ligt. Het sneeuwt!!! Wat een feest
wordt het wanneer het echt nog gaat sneeuwen. Binnen genieten we van alle warmte: letterlijk bij de
verwarming maar vooral ook figuurlijk in het teken van Kerst.
Terugblik
Sinterklaas
- Sinterklaas en zijn Pieten kwamen op bezoek. We
begonnen de dag met een pietendisco. Hierna mochten
de groepen langs bij Sint. De Sint las voor uit zijn grote
boek en samen met de Pieten werd er heel wat
afgedanst. Wat een feest toen de Pieten daarna
pepernoten en cadeautjes kwamen brengen. Ieder
kreeg een doosje Lego om thuis een actiefiguurtje in
elkaar te zetten. Het was een geslaagde dag met een
gouden randje!
- Het pepernoten bakken kon natuurlijk ook dit jaar niet ontbreken. De
kinderen hebben volgens een recept kruidnoten gebakken. Tjonge, wat
leer je daar stiekem veel van! Een recept ‘lezen’, de stappen goed
volgen, wegen, kneden en bakken en natuurlijk proeven. De kruidnoten
waren erg lekker lesmateriaal! Gelukkig waren er ook genoeg
kruidnoten om mee naar huis te nemen. We zijn wel benieuwd of jullie
er thuis een hapje van hebben kunnen proberen of dat ze onderweg
zijn ‘verdwenen’!
- Dit jaar mochten wij ook op school weer onze schoen zetten. Na het zingen van een paar liedjes hebben
wij de schoenen achtergelaten voor de Sint en Pieten om te vullen. Keurig stonden de schoenen op een
rijtje en klopten onze harten vol verwachting. Maar de volgende ochtend stonden ze niet allemaal even
netjes meer! Rommelpiet was geweest en wat een rommel had hij gemaakt! In de Bloemenzee en de Grote
Beer had de Piet ze zelfs verstopt en aan het plafond gehangen.
Ondersteuning
Vanaf de herfstvakantie neemt juf Petra naast alle oudste kinderen nu ook om de week de jongste kinderen
mee voor een spelles. Samen doen ze kringspelletjes zoals het pietenspel waarin verbeelding centraal
staat, in afwisseling met activiteiten die de kinderen voorbereiden op schrijven. Denk daarbij aan het
maken van in scheerschuim of het maken van grote bewegingen met de armen op muziek met behulp van
danslinten.

Kerstworkshops
De kerstworkshops waren dit jaar wederom een groot succes. We zijn zó blij met alle hulp van de ouders.
Sommige ouders hadden zelfs eigen workshops verzonnen, zoals het spelen van Oudhollandse spelletjes,
het onder de loep nemen van een stroomkring en het maken van kerststerren met bamboe stokken. We
kijken al erg uit naar de workshops voor volgend jaar!

Nieuw buitenspel materialen
We hebben nieuwe materialen ingekocht om het buitenspel uitdagender te maken en wat nieuwe input te
geven. Er wordt gretig gebruik van gemaakt! Balanceren, paardje/ rendiertje spelen en een parcours
uitzetten én bewandelen met de stapstenen.

Vooruitblik
Schoonmaakmiddag
Op 11 januari om half 3 is het weer zover… de schoonmaakmiddag. Twee keer per jaar organiseren wij
een grote schoonmaakactie samen met jullie als ouders/verzorgers om zowel de meubels als de
ontwikkelingsmaterialen grondig schoon te maken. Deze acties blijken vaak hard nodig om vervolgens
weer lekker fris verder te kunnen gaan met spelen, leren en werken. Wij vragen alle ouders om in ieder
geval 1 keer per jaar te komen helpen. Samen dragen wij zorg voor de omgeving van de kinderen en onze
ervaring is dat als wij dit met elkaar doen, het geheel zo weer schoon is. Meer informatie volgt binnenkort
via SchouderCom. We rekenen op jullie hulp!
Thema Winter
Na de kerstvakantie starten we in de onderbouw met het thema Winter. We richten ons daarbij op winter in
Nederland omdat dat de wereld is die onderbouwers ervaren. De sloot die dichtvriest, vogels die geen voer
kunnen vinden, hopelijk een echte sneeuwpop bouwen en wellicht zelfs een koek en zopie in de klas. Als u
materiaal heeft wat daarbij past, graag!
Wist u dat…
•

•
•
•
•

…De onderbouw nieuw buitenspelmateriaal heeft gekregen? Zo kunnen we nu buiten oefenen met
balanceren op balansborden, paard spelen met de nieuwe paardentuigjes en een parcours maken met
de gekleurde stapstenen.
…De Bloemenzee zo nu en dan een eigen feest organiseert, zoals het sloffenfeest?
…De Lenteregen en de Bliksemstralen tijdens het Sint thema op schoorsteen- en dak-safari zijn
gegaan. Ze speurden naar verschillende soorten en vormen.
…De kinderen uit de Regenboog goed zijn in helpen. Zoals lijmpotjes vullen en de bedankkaartjes
plakken op de presentjes voor de kerst-hulpouders.
…We woensdag 14 december een echt kindje in de kribbe hadden bij de Bliksemstralen? Juf Marjolein
kwam trots Mees laten zien. Na de kerstvakantie is juf Marjolein weer terug in de Bliksemstralen.

Hartelijke groet,
Team Onderbouw
Jasmijn, Marjolein, Doreth, Petra, Susanne, Maaike, Amber, Rosalie, Yvonne, Mariëlle

Middenbouw
Sint
We startten het thema met een bezoek aan het Sinterklaashuis in Utrecht Daar mochten we een kijkje
nemen in de speciale ducatenfabriek en daarna werden we meegenomen naar het verblijf van de Sint.
Aan het einde van het bezoek stond de werkkamer van de Sint gepland... Tot onze verbazing was Sint
precies toen aan het werk en had hij tijd voor een kort gesprekje.
Op school hebben we diverse projectopdrachten gemaakt en is Rommelpiet langs geweest. Met als
afsluiting natuurlijk de pietendisco op het roze gedeelte en een bezoek van Sint aan Zonnewereld.

Als tussendoortje mochten wij nog op bezoek bij het Amadeus. Daar hadden leerlingen van de toneelles
een voorstelling voorbereidt voor ons. In 2 shifts werden wij bij hen in de theaterzaal ontvangen.

Kerst
Vanuit Sint gingen we gelijk door naar Kerst en de eerste kerstbomen stonden dan ook al 6 december in de
klassen. In dit thema hebben we ook weer verschillende projectopdrachten gemaakt, maar waren de foute
kersttruiendag en de kerstworkshops toch wel de parels van dit project!
We maken ons nu nog op voor het kerstdiner waar we erg naar uitkijken en met de kinderen in volle
voorbereiding zijn qua aankleding en diner ideeën.

Doelen
De doelen waar wij in de klas aan werken zijn vanaf nu te vinden in de map documenten in Schoudercom.

Hartelijke groet,
Team Middenbouw
Eva, Amber, Diana, Leonie, Andrea, Miriam, Joëlle, Joppie, Maarten en Linda

Bovenbouw
Terugblik
Pruiken en Revoluties
De afgelopen weken hebben we ons bezig gehouden met het tijdvak van de 18 de eeuw: De tijd van Pruiken
en Revoluties. Als start hebben we 6 miniprojectlessen gegeven om te kinderen te prikkelen, informeren en
te enthousiasmeren. In elke stamgroep was een projectles en de kinderen rouleerden door de hele bouw.
De onderwerpen waren:
- buitenhuizen
- slavenhandel
- componisten (Bach, Beethoven, Mozart)
- Franse Revolutie
- Eise Eisinga
- Patriotten
De kinderen werkten in groepjes aan één van deze onderwerpen en maakten samen een informatief
tijdschrift over dit tijdvak. Daarnaast zijn er presentaties voorbereid over 6 verschillende buitenhuizen in
Maarssen en omgeving. De bedoeling was dat alle stamgroepen een fietstocht langs deze buitenhuizen
doen, om zo in het echt te kunnen ervaren dat er zo dicht bij alle geschiedenis zo voor het oprapen ligt. De
fietstocht lukte helaas niet bij iedereen, maar gelukkig konden via het digibord de buitenhuizen ook het
klaslokaal binnen worden gebracht en konden de presentaties alsnog worden gegeven.
Hoogtepuntje (of dieptepuntje, hangt van het perspectief af) was misschien wel de live onthoofding van
Marie Antoinette en Lodewijk tijdens de “Welkom terug in de 18de eeuw-show".

Sint
Tussen al het geweld uit de 18de eeuw was er ook tijd voor ontspanning en een fijne Sinterklaasviering met
elkaar. In de stamgroepen waren weer mooie, grappige en toepasselijke surprises voor elkaar gemaakt en
is er gezwoegd op goed rijmende gedichten.
De pieten kwamen nog langs om pepernoten en groepscadeautjes te brengen. Dank u wel Sinterklaas!!

Engels
We zijn weer gestart met een nieuwe unit. Ditmaal gaat het over ‘Spare time’. De leerlijsten zijn
meegegeven naar huis. Op Schoudercom staat dit document ook, bij bestanden van de bovenbouw.
Als afsluiting maken de kinderen een poster over hun Spare time en presenteren deze in een filmpje. Op
het leerblad staan de eisen waaraan poster en presentatie moeten voldoen.
Hierna zal er nog 1 unit zijn, unit 9 over social media.
8ste jaars / voortgezet onderwijs / definitief advies
De 8ste jaars hebben in november de laatste ‘gewone’ cito gemaakt. Deze B8 (beging groep 8) maakt het
leerlingvolgsysteem (LVS) compleet. Het LVS van de bovenbouw maakt deel uit van het advies voor de
middelbare school.
In de tweede week na de kerstvakantie (week van 16 januari) zullen de adviesgesprekken plaatsvinden.
Op maandag 9 of dinsdag 10 januari ontvangen jullie een uitnodiging om je hiervoor samen met je kind in
te schrijven.
Ondertussen is de eerste open lesmiddag al geweest en zijn er ook al open dagen, open avonden en
informatieavonden. In januari en februari worden ook veel open dagen georganiseerd. Ga samen met je
kind kijken en laat jullie goed informeren! Voor de open lesmiddag van 1 februari (vo-scholen in regio
Utrecht) moeten de kinderen aangemeld worden via de website van de desbetreffende school.
Vieren - kerst
In het kader van het project ‘Het jaar rond – kerst' zijn alle bovenbouwgroepen met de bus naar het
Catharijeconvent geweest. Samen met een museumdocent zijn de kinderen op zoek gegaan naar
kunstwerken die met het kerstfeest te maken hebben. Doel: kinderen ontdekken verbanden tussen de
kunstwerken die ze hebben onderzocht en tussen kunstwerken en henzelf. Maar ook leren ze meer over
Kerstmis en de tradities en gebruiken die bij deze feestdag horen.

Vooruitblik
Kerstdiner
Donderdag 22 december is het kerstdiner. De intekenlijsten zijn goed ingevuld, fijn! De kinderen worden
om 17:00 op school verwacht.
Diezelfde dag zal ook voor de kinderen het kersttoneel “Geen stille nacht” gespeeld worden door het team.
We sluiten het stuk af met samen kerstliedjes zingen, wat een heel bijzondere sfeer geeft.
Burgers en Stoommachines
Het volgende geschiedenisproject start direct na de kerstvakantie. Na het tijdvak van de 18e eeuw is de
19e eeuw aan de beurt: de tijd van de Burgers en Stoommachines. De voorbereidingen zijn in volle gang
en een uitje als start van het project is alweer georganiseerd. We gaan richting Amsterdam.......
Lentekriebels
Na de Burgers en Stoommachines stappen we meteen in de wereld van de Lentekriebels. Een heel leuke,
beetje spannende en erg leerzame week in het kader van kerndoel 38:
“De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele
samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met
diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.”
We maken voor deze week gebruik van het lespakket Kriebels in je buik. Daarnaast hebben we in onze
stamgroepen ‘de ongemakkelijke doos’ waarin kinderen al hun vragen in kunnen doen die we (na
voorselectie) in de groep behandelen.
Cito M
In januari nemen we de M-cito's bij de 6de en 7de jaars af. Dit doen we in de eigen stamgroepen en zal elke
ochtend tot 10:00 plaatsvinden (week 4 en 5). De 8ste jaars werken in deze tijd in de eigen stamgroep aan
specifieke reken- en taaldoelen. Ook gaan zij oefenen met de vraagstelling van de centrale eindtoets.
Babynieuws – Het houdt niet op 😊
Ook Bart is intussen trotse papa geworden van zowel een zoon als een dochter. Lize en Thijn zijn op 27
november geboren, zijn inmiddels fijn thuis in Maarssen en doen het heel goed!
Gefeliciteerd Bart en Sandra!!

Doelen
Naast alle activiteiten en doelen rondom Wereldoriëntatie, Engels, creatieve vakken en jenaplanessenties,
werken we ook aan de volgende cognitieve doelen op gebied van rekenen, spelling en taal:

6de jaars

Rekenen
7de jaars

8ste jaars

Blok 5
D1 breuken
D2 Tijd (jaar, kwartalen)
D3 tabellen en grafieken

Blok 4
D1 kommagetallen
D2 vergelijken van breuken
D3 plus en min grote getallen
D4 meetkunde: bouwplaten

Blok 6
D1 breuken
D2 vermenigvuldigen
D3 tabellen en grafieken

Blok 5
D1 rekenmachine: + - : x
D2 procenten
D3 procenten
D4 meetkunde: metriek stelsel
gewicht
Blok 6

Blok 4
D1 kommagetallen
D2 breuken delen
D3 breuken, procenten,
kommagetallen, verhoudingen
D4 meetkunde: inhoud
Blok 5
D1 deelbaarheid/primegetallen
D2 volgorde van bewerkingen
D3 percentage BTW
D4 meetkunde: spiegelen en
draaien van figuren
Blok 6

D1 kolomsgewijs delen

D1 grafieken

D2 procenten

D2 breuken en percentages

D3 percentages berekenen

D3 kommagetallen delen

D4 gemiddelde berekenen

D4 meetkunde: bouwplaten

Blok 7
D1 schattend rekenen (min met grote
getallen)
D2 min: kolomsgewijs en cijferend
D3 meetkunde: bouwplaten/figuren
D4 meten: wegen

Taal
Spelling:
blok 5
Kilowoord met -ieel, iaal
Routewoord
Stoffelijk bijvoeglijk naamwoord
blok 6
Klankgroepenwoord met -ueel, -eaal
Garagewoord
Kilowoord met -ion
Blok 7
Lollywoord
Tremawoord
Komma s (meervoud / bezit)
Werkwoordspelling:
Herkennen tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooide tijd (6de /7de jaars)
Tegenwoordige tijd: stam + t (6de /7de jaars)
Verleden tijd sterke werkwoorden (klankveranderend) (7de / 8ste jaars)
Verleden tijd zwakke werkwoorden, 't kofschip X (7e en 8e jaars)
gebiedende wijs, 1e, 2e , 3e persoon ev en mv (8ste jaars)
Grammatica:
Woordsoorten
Zinsdelen (nieuw: meewerkend voorwerp)
Leestekens
Woordenschat – begrijpend lezen aan de hand van Nieuwsbegrip

Begrijpend lezen – teksten project, Nieuwsbegrip
Teksten: schrijven van informatieve artikelen, typisch kerstverhaal, kerstkaart,

Een heel fijne en ontspannen kerstvakantie en tot in het nieuwe jaar!!

Hartelijke groeten,
Kristin, Bas, Jasper, Rowan, Judith, Berga Linde, Lida, Wendel, Ole, Harmjan, Jason, Bart en Nicole

Nieuws van de Boekengarage
Voor de zomer schreven we al, dat er in de toekomst minder ruimte zal zijn voor de bibliotheek.
Daarom zijn we de collectie aan het opschonen. Tijdens de Zomermarkt zijn boeken uitgedeeld aan
leerlingen. De laatste maanden zijn er boeken aan de Taalscholen in Utrecht en Maarssen gegeven.
Andere boeken die nog geschikt zijn voor een 2de leven gaan naar Emmaus. Ook zijn boeken als
Kinderzwerfboek gestart. Misschien kom je ze dus nog eens tegen!
Toch blijven we op zoek naar goede en mooie boeken ter aanvulling van onze collectie, vooral leesboeken
van na 2012 (1e uitgave) blijven welkom! (in goede staat). Mocht je die over hebben en aan de bibliotheek
willen schenken: heel graag!
Je kunt ze neerleggen in de Boekengarage, de eerste deur aan de linkerkant net voorbij de Bloemenzee.
Alvast hartelijk bedankt!

Welkom op Zonnewereld
In de afgelopen periode hebben we de volgende kinderen mogen verwelkomen op Zonnewereld:
Grote Beer: Jonah Harting
Lenteregen: Elsa Leow

Welkom op Zonnewereld!
Heel veel plezier!

