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Nieuwsbrief De Zon
Digitale nieuwsbrief van RKBS De Zon voor ouders/verzorgers

Schooljaar: 2016-2017, nummer 14
In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
-

Schoolregel van de maand
Activiteiten komende periode
Groepsverdeling schooljaar 2017-2018
Cito-toetsen voor leerlingvolgsysteem
Schoolreisje vrijdag 23 juni
Meiden groep 8 NK Schoolhandbal
Inschrijven rapportgesprekken
Oproep vanuit de overblijf
Oproep vanuit de Ouderraad
10-jarig bestaan B.S. De Zon
Verkeerssituatie rondom school deel 2
Nieuwe leerlingen
Vakantie biep-app
3 x Extern aangeleverd: 1 x door Stichting Atelier De Kwakel, 1 x door de kerk
en 1 x door Kinderyoga
2 aparte bijlagen bij deze nieuwsbrief, 1 van Videt en 1 van de Bibliotheek.

Schoolregel van de maand

Wees zo zelfstandig mogelijk.

Activiteiten komende periode

Datum

Activiteit

Voor wie?

Woensdag 21 t/m
vrijdag 23 juni
Vrijdag 23 juni

3-daagse groep 8

Groep 8

Schoolreisje

Groep 1 t/m 7

Maandag 3 juli t/m
Woensdag 5 juli

Inschrijven rapport
gesprekken

Groep 1 t/m 7

Woensdag 5 juli

Viering 10-jarig
bestaan De Zon

Alle groepen
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Dinsdag 11 juli en
donderdag 13 juli
Woensdag 19 juli

Rapportgesprekken
1 t/m 7
Afscheidsavond

Vrijdag 21 juli

Afsluiting schooljaar
Start 10.00 uur
(11.45 uur uit)
Grote vakantie

Maandag 24 juli
t/m vrijdag 1
september

Groep 8
Alle groepen
Alle groepen

Groepsverdeling schooljaar 2017-2018
Aan het einde van ieder schooljaar wordt er gekeken naar een goede groepsverdeling
voor het nieuwe schooljaar. Deze groepsindeling wordt met de groots mogelijke zorg
gemaakt, waarbij er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de groepsgrootte,
groepsdynamiek, verschil in de ondersteuningsbehoeften van kinderen en de verhouding
jongens-meisjes. Gedurende een schooljaar kan de groepssamenstelling zodanig
veranderen dat er kan worden overwogen kinderen anders te verdelen.
In het verleden hebben we dit aan de hand gehad door een krimp in het leerlingenaantal.
Vandaag de dag hebben we te maken met een gezonde instroom bij de kleuters en
kinderen die verhuizen.
Een school heeft altijd te maken met ontwikkelingen, waardoor er nooit een garantie kan
worden afgegeven dat de groepssamenstelling in dezelfde vorm blijft bestaan.
Dit jaar is er besloten om van een hele groep 7 en een combinatiegroep 7/8, volgend
schooljaar twee evenwichtige groepen 8 te formeren.
De groepen 5/6 en 6 krijgen volgend schooljaar (2017-2018: groep 6/7 en 7)
ondersteuning van extra groepsleerkrachten. Zij werken met de instructiebehoeften van
de kinderen.
In de volgende nieuwsbrief op 7 juli communiceren we de formatie.

Cito toetsen voor het leerlingvolgsysteem
In week 25 en 26 vinden weer de halfjaarlijkse Cito-toetsen plaats.
De volgende onderdelen worden getoetst:
- Groep 1/2 Rekenen en taal (de kinderen die vanaf januari ingestroomd zijn
doen hier niet aan mee)
- Groep 3,4 en 5 Rekenen, Begrijpend lezen, Spelling, Woordenschat
- Groep 6 en 7 Rekenen, Spelling, Woordenschat.
Begrijpend lezen wordt in groep 6 en 7 één keer per jaar afgenomen (januari)
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-

Groep 3 t/m 7 DMT (alle kinderen) en AVI ( uitgezonderd de kinderen die AVIplus behaald hebben). Hiermee wordt in week 24 gestart.

Schoolreisje vrijdag 23 juni
Schoolreisje groep 1 en 2
De kinderen van de groepen 1 en 2 gaan op vrijdag 23 juni 2017 op schoolreis naar het
Groenendaalse Bos in Heemstede. We zullen de kinderboerderij en de speeltuin
bezoeken, ook gaan we op speurtocht door het bos.
De kinderen nemen deze dag mee:
- een lunchpakketje in een rugtasje
- een extra tussendoortje en extra drinken.
Natuurlijk draagt ieder kind het gele Zon-shirt
Denkt u ook aan het volgende:
- smeer uw kind in met zonnebrandcrème bij mooi weer!
- vergeet uw kind geen regenkleding mee te geven bij slecht weer!
De kinderen worden op de reguliere tijd op school verwacht in hun schoolshirt. Na het
omdoen van de polsbandjes mag u buiten wachten. Per groepje lopen we naar de bussen
en we zullen om 9:15 uur vanaf school vertrekken met de bus. De bussen voor de
kleuters vertrekken vanaf de parkeerplaats voor de school en we verwachten om 15.30
uur weer terug op school te zijn.
U kunt uw auto op deze dag niet parkeren op de parkeerplaats aan de Anjerlaan (i.v.m.
staanplaats bussen). Uiteraard is het leuk als u uw kind vanaf de stoep uitzwaait!
Bij het ophalen willen we u vragen de leerkracht van uw kind gedag te zeggen, zodat we
weten wie er is opgehaald.
Wij hopen op een fantastische en zonnige dag!
We zijn nog op zoek naar enkele begeleiders voor de dolfijnen, kikkers en vissen. Bij de
klas van uw kind hangt een opgavelijst.

Schoolreisje groep 3 – 3/ 4 en 4
De kinderen van de groepen 3, 3/ 4 en 4 gaan naar Dierenpark Amersfoort.
Wilt u uw kind een lekker tussendoortje en een lunchpakketje meegeven? Graag in een
rugtas die uw kind zelf de hele dag bij zich kan houden. Wat betreft het drinken is het
handig een flesje drinken mee te geven wat daarna met water gevuld kan worden.
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Denkt u bij mooi weer ook aan het insmeren van uw kind met zonnebrand? We zien de
kinderen deze dag graag in hun Zon-shirt.
De kinderen worden op de reguliere tijd in de klas verwacht en we zullen dan om 8.45
uur vanaf het evenemententerrein vertrekken met de bussen. We verwachten rond 16.00
uur weer terug op het evenemententerrein te zijn.
In de week voorafgaand aan het schoolreisje hangen we bij de klassen de indeling van de
groepjes met daarbij de ouder die het groepje begeleidt.
Wij hopen op een gezellige en zonnige dag!
Schoolreis groep 5 t/m groep 7
De groepen 5 t/m 7 gaan Poldersporten!
Dit jaar zal het programma bestaan uit een Zeskamp en de Poldersurvival die begeleid
zullen worden door leiders van Poldersport, die geholpen worden door ouders en
leerkrachten.
Praktische informatie:
- De kinderen worden gewoon om 8.30 uur in de klas verwacht.
- Zorg dat u uw kind een rugtas meegeeft met schone kleding, schoeisel en een
handdoek. Een plastic tas voor vieze kleding is ook wel aan te raden.
- Denkt u bij zonnig weer ook aan zonnebrand en een pet?
- De lunch wordt verzorgd.
- Alle kinderen komen rond 15.15 uur eerst allemaal terug in de klas.
Denkt u er nog even aan dat u het even doorgeeft wanneer uw kind geen
zwemdiploma heeft?
We hopen op een gezellige en sportieve dag!

Meiden groep 8 naar NK Schoolhandbal
Vol trots kunnen wij vertellen dat de meiden uit groep 8 door zijn naar het Nederlands
Kampioenschap schoolhandbal.
Ze spelen zaterdag 17 juni in Emmen. Met een bus vol ouders gaan wij de meiden
aanmoedigen.

Inschrijven rapportgesprekken
Op dinsdag 11 en donderdag 13 juli zijn de rapportgesprekken voor de groepen
1 t/m 7. De gesprekken worden gehouden in de middag en in de avond. Wij laten het
roosteren door u als ouder zelf doen door middel van intekenlijsten in de aula. Dit kan
vanaf 3 juli maandag voor gezinnen met 3 kinderen en meer, op dinsdag 4 en woensdag
5 juli voor de overige gezinnen.
U moet zelf inschrijven. Via de mail uw voorkeur aangeven is niet mogelijk.
De gesprekken duren 10 minuten per kind.
Vrijdag 7 juli gaan de rapporten alvast mee naar huis. Hiervoor dienen de mappen op
school te worden ingeleverd (mocht u dit nog niet gedaan hebben).

4

16 juni 2017
Dit mag bij de leerkracht van uw kind.

Oproep vanuit de overblijf
Beste ouders/verzorgers,
De tussenschoolse opvang is dringend op zoek naar ouders/ verzorgers die ons graag
willen helpen tijdens de overblijf. Ben je beschikbaar op maandag, dinsdag, donderdag
en/of vrijdag tussen 11.30 uur en 13.00 uur of op invalbasis en vind je het leuk om,
tegen een vrijwilligersvergoeding, de kinderen d.m.v. creatieve en sportieve activiteiten
en spelletjes een leuke overblijftijd te bezorgen, dan horen we graag van je. Bij interesse
kun je tijdens de overblijf langslopen en vragen naar Kirsten Lentz (Tso-coördinator) of
je kunt een email sturen naar tsodezon@solidoe.nl. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Solidoe, Tussenschoolse opvang B.S. De Zon

Oproep van de Ouderraad

He hallo ben jij t nieuwe ouderraad lid dat wij zoeken ?
Vanaf volgend schooljaar komen er 2 plekken vrij in de Ouderraad!
Binnen De Zon zijn ouders/verzorgers vertegenwoordigd in de Ouderraad.
De ouderraad organiseert vele activiteiten van school of die met school te maken
hebben.
Tevens behartigt de ouderraad de belangen van de ouders/verzorgers en leerlingen van
De Zon.
Wie zoeken wij?:
Een gezellige duizendpoot die het leuk vindt om activiteiten te organiseren en uit te
voeren voor de kinderen, schoolteam van De Zon.
Wat vragen we van je?:
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Dat je af en toe overdag de tijd hebt om je in te zetten bij diverse activiteiten zoals
Sinterklaas, Fancy Fair, Carnaval, Koningsspelen, Avond4daags, Kerst en het
schoolreisje.
Binnen de ouderraad zijn er diverse commissies. Op deze manier ben je bij sommige
activiteiten direct betrokken bij de organisatie en bij andere weer alleen als “helpende
hand”.
De ouderraad vergadert 1x per maand een avond.
De ouderraad streeft naar een evenwichtige afvaardiging uit de verschillende leerjaren,
dus bent u net nieuw op school of loopt u al een paar jaartjes mee. Geen probleem!
Ben je n.a.v. bovenstaande enthousiast geworden en wil je een actieve en betrokken rol
in de Ouderraad van De Zon, stuur dan a.u.b. een mail met een (korte) motivatie naar:
or@basisschooldezon.nl

10-jaar bestaan B.S. De Zon
Basisschool De Zon bestaat dit jaar 10 jaar! Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Op woensdag 5 juli willen we dit met alle kinderen van de school op een leuke
manier gaan vieren.
Wij zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden om een workshop te geven aan de
kinderen. Dit kunnen verschillende dingen zijn, te denken aan bijvoorbeeld dans, zang,
sport, origami vouwkunst, techniek en dergelijke. We hebben al hele leuke
aanmeldingen, maar hopen op nog een paar extra.
Er hangt een lijst bij de groepen waar u zich kunt opgeven. Wilt u dan ook aangeven
voor welke leeftijd uw workshop geschikt is? Hoe meer ouders, hoe beter. En daardoor
meer keus voor de kinderen. Op deze feestdag hoeven de kinderen geen eten en drinken
mee te nemen, dit wordt verzorgd.
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Het wordt een fantastische dag!
De feestcommissie

Verkeerssituatie rondom school deel 2
In de vorige nieuwsbrief hebben we uw aandacht gevraagd voor de doorgetrokken gele
streep bij de Anjerlaan.
Maar ook van de kant van de Orchideeënlaan/Fresialaan ontvangen wij klachten van
bewoners. Doordat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de parkeerplaatsen, kunnen
gemakkelijk beschadigingen aan andere auto’s ontstaan. Wilt u hier rekening mee
houden? En mocht het u onverhoopt overkomen, dan wordt een briefje met uw
telefoonnummer erg gewaardeerd.
Ook hierbij vragen wij u deze oproep te delen met alle mensen die uw kind(eren) komen
brengen en/of halen met de auto(opa’s, oma’s, oppas, etc).

Nieuwe leerlingen
In juni worden de volgende kinderen 4 jaar en beginnen bij ons op school:
- Lilly van Kessel en Mylo de Vos in groep 1/2A bij Juf Sandra en Juf Astrid;
- Roos de Jong en Luciana Wijnstein in groep 1/2B bij Juf Esther en Juf Ineke en
- Luciano Wijnstein in groep 1/2C bij Juf Luut en Juf Astrid.
Wij wensen hen allemaal een fijne speel- en leertijd toe bij ons op school.

Vakantie bieb-app

Meer lezen, beter in taal en een grotere woordenschat!!

Hoe meer uw kind leest of voorgelezen wordt, hoe beter uw kind wordt in taal en het
vergroot bovendien de woordenschat.

7

16 juni 2017
Maar hoe krijgen we de kinderen meer aan het lezen? Door leesplezier te kweken bij de
kinderen met leuke en spannende boeken. Elk kind houdt van lezen, maar heeft misschien
nog niet het juiste boek ontdekt. Op school wordt veel tijd besteed aan lezen. Ook thuis
kunt u uw kind helpen door een positieve leesopvoeding:






Voorlezen, vanzelfsprekend als ze zelf nog niet (goed) kunnen lezen, maar blijf ook
voorlezen als ze in groep 4, 5, 6 of zelfs groep 7 en 8 zitten! Ook voor oudere
kinderen is het heerlijk en gezellig om te luisteren naar een mooi verhaal,
voorgelezen door papa of mama.
Geven van het goede voorbeeld, laat zien dat je zelf ook leest, zorg dat er boeken
of tijdschriften in huis liggen.
Praten over boeken: wat ben je aan het lezen, hoe vind je het, waarom heb je het
boek gekozen etc. En samen kletsen over het boek wat je aan het voorlezen bent.
Kinderen meenemen naar de bibliotheek en de boekhandel, kinderen zelf laten
kiezen uit de enorme keuze die er is aan boeken. Denk hierbij niet alleen aan
leesboeken, ook informatieboeken, zoekboeken, knutselboeken, gedichtenbundels
of tijdschriften kunnen het leesplezier vergroten.

Vakantie bieb app

Nog even en dan is het weer zomervakantie. Tijd voor zon, zee, vakantie dagjes uit en
…………….. boeken lezen.
Via www.vakantiebieb.nl kunt u voor uw kind gratis de vakantiebieb-app downloaden
voor op uw tablet of smartphone. Via de app kan uw kind digitaal een boek lezen of
voorgelezen worden. Natuurlijk kunnen er in de vakantie, ook boeken bij de bibliotheek
van Uithoorn of Aalsmeer geleend worden. De openingstijden zijn verruimd!

3 x Extern aangeleverd

1)Aangeleverd door Stichting Atelier De Kwakel

We starten weer met tekenen & schilderen voor kinderen (tussen de 8-12 jaar).
Het is op dinsdag tussen 19.00 - 20.00 uur.
De locatie is Cactuskwekerij Klein Mexico en we tekenen ook een keer in het Enge Bos.
Informatie & opgeven bij Rianne Lek 06-51410070 of markrianne@kpnmail.nl
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Data 13, 20 en 27 juni & 4 en 11 juli.

Stichting Atelier De Kwakel.

Ae Aangelevrd door
2) Aangeleverd door de kerk: Parochiezondag 25 juni
2017
Angeleverd door rd door Stichting
Op zondag 25 juni vieren we parochiezondag.
Dit is een viering die in het teken staat van onze eigen parochie.
Zoals het schooljaar bijna ten einde loopt, de meeste sportclubs hun zomerstop zijn ingegaan, gaat
ook onze kerk het kerkelijk werkjaar afsluiten.
Omdat wij dit hele jaar met jong en oud hebben beleefd, sluiten we dit jaar ook af met iedereen,
Jong en oud. De viering is dus ook voor jong en oud voor iedereen…
Op deze zondag zijn dus ook de kinderen betrokken bij de liedjes en de viering
De kinderen zullen samen met diaken Jeroen Hoekstra het welkomstwoord, het openingsgebed en
het slotgebed lezen.
En ze zullen met het kinderkoor samen enkele liedjes zingen.
Na het openingsgebed worden de kinderen uitgenodigd om in de ontmoetingsruimte hun eigen
programma te volgen.
Daar wordt het verhaal van de lamme verteld. De lamme die door zijn vrienden naar Jezus wordt
gebracht. Dat is denken met je hart en handen!
Je moet immers veel om iemand geven wil je dit doen en zonder je handen begin je niets.
Wat kun je nog meer met je hart en handen? Hoe ver gaat jouw liefde voor de mensen:
ja het thema van de 1e communie komt ook hier weer terug: Liefde zonder Grenzen.
Als de kinderen terug komen mogen ze vertellen wat ze hebben gemaakt en ze zullen ook een lied
zingen.
Na afloop van de viering staat voor iedereen koffie/thee en limonade met wat lekkers klaar
We hopen dat jullie allemaal komen en brengen jullie ook je
broertjes/zusjes/neefjes/nichtjes/vriendjes en vriendinnetjes mee?
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3)Aangeleverd door Kinderyoga

KINDER- EN TIENERYOGA

Mei 2017
Nieuwe lessen blok 2-2017
De nieuwe lessen van blok 2 starten op dinsdag 9 mei t/m 4 juli (8 lessen)
Dinsdagmiddag 16.00 – 17.00 uur leeftijd 6 – 9 Dinsdagmiddag 17.15 – 18.15 uur leeftijd 10 – 15 In
de pinkstervakantie (6 juni) is er geen les.
Meer informatie op www.praktijk-upendi.nl
Heb je vragen mail gerust naar info@praktijk-upendi.nl
Wie weet tot ziens bij het volgende blok.
Met vriendelijke groet,
Leybra Zwanenburg-Stolk
Praktijk-Upendi
Kinderyoga, Kinderpraktijk en Reiki voor volwassenen
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