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Ochtend werd middag op De Zonneboom  

Kinderen ‘ in het donker’ op school  
Doetinchem – Dinsdag 3 februari werd op basisschool De Zonneboom het 
onderwijsprogramma ‘Tijd & Ruimte’ op een bijzondere manier 
afgesloten. De ruim 200 leerl ingen stapten niet ‘s ochtends maar pas ‘s 
middags op de fiets richting school, om tot in de avond te bli jven. 
Hierdoor ervaarden ze hoe bepalend ti jdsindeling is voor het leven van 
alledag.  

Op De Zonneboom leren kinderen in hun eigen tempo aan de hand van speciale 
onderwijsprogramma’s, ofwel ‘kernconcepten’. De eerste week na de kerstvakantie 
ging het kernconcept ‘Tijd & Ruimte’ van start, met een opblaasbare raket op het 
schoolplein. Hiermee maakten de leerlingen via een ‘ruimtereis’ kennis met de ruimte 
en het heelal. In de weken hierna kwamen uiteenlopende onderwerpen aan bod, 
zoals de kalender, onze biologische klok, klimaatverschillen, seizoenen en 
tijdwaarneming. 

Goede...eh middag! 
Om het kernconcept ‘Tijd & Ruimte’ passend af te sluiten werden de schooltijden voor 
één dag aangepast. De kinderen werden pas om 14:00 uur verwelkomd, met een 
‘goedemiddag!’ in plaats van ‘goedemorgen!’ De dagindeling bleef wél hetzelfde. 
Maar de aangepaste schooltijd werkte wel verwarrend. Wanneer eet je nu 
bijvoorbeeld je avondeten? 

  
3D het heelal in 
’s Middags gaf Ronald Taams van het Holland Space Center een gastles met een 
3D-film over het leven en werken als astronaut. Het geroezemoes in de school 
zwelde aan toen het rond 18:00 uur donker werd en de kinderen naar buiten mochten 
om sterren te kijken. De één via een professionele sterrenkijker, de ander met een 
zelfgemaakt exemplaar.  
 
Direct naar bed 
In 5 weken zijn de verschillende dimensies van ‘Tijd & Ruimte’ gaan leven bij de 
leerlingen. Ook na school werd er nog veel gelezen en geknutseld over het helaal.  

Op deze speciale schooldag was het om 19:30 uur einde schooltijd. Dit keer geen 
spelen met vriendjes en vriendinnetjes, thee en koekje meer. Voor de meeste 
leerlingen was het: ‘direct naar bed!’  



 

 

Suggestie fotobijschriften: 
 
Op 3 februari werden de schooltijden van basisschool De Zonneboom omgewisseld 
en keken de kinderen ’s avonds naar de sterren 

Noot voor de redactie:  

Voor meer informatie neemt u contact op met Margarethe Hilhorst, woordvoerder van 
Scholengroep GelderVeste. Telefoonnummer 06 – 24 42 90 19 of e-mail 
communicatie@gelderveste.nl 


