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Schoolregel van de maand

Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt
worden.
Activiteiten komende periode

Datum

Activiteit

Voor wie?

Dinsdag 11 en
donderdag 13 juli
Woensdag 19 juli

Rapportgesprekken

Groep 1 t/m 7

Afscheidsavond

Groep 8

Vrijdag 21 juli

Afsluiting schooljaar
Start 10.15 uur
(11.45 uur uit)
Grote vakantie

Alle groepen

Maandag 24 juli
t/m vrijdag 1
september

Alle groepen
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Terug- en vooruitblik
Beste ouders en verzorgers van De Zon,
Over twee weken gaan we allemaal genieten van onze zomervakantie. Het is bijna het
einde van het schooljaar en dit is een mooie gelegenheid om terug te kijken op het
schooljaar.
We hebben een bijzonder jaar achter de rug. We bestaan dit kalenderjaar 10 jaar met De
Zon. We hebben op woensdag 5 juli een mooie feestdag gehad. Er werden vele diverse
workshops gegeven door ouders en de OR heeft geholpen met de organisatie van dit
feest, waarvoor dank. Wat ons als team opviel is dat alle kinderen het zo naar hun zin
hadden en blij waren.
Verder hebben wij als team dit jaar veel ingezet om het onderwijs van de Zon kwalitatief
te verhogen. De eerste resultaten zijn hoopvol. Komende week zullen wij u daar meer
over informeren. Wat fijn dat u thuis ook veel leest en praat met uw kind, want dat helpt
de school.
Ook het volgende schooljaar gaan wij door met het verder ontwikkelen van het
onderwijs. Komend schooljaar gaan wij ons namelijk verdiepen in de onderwerpen woordenschat en begrijpend luisteren en lezen-. Verder gaan wij net als op onze
zusterschool De Springschans inzetten op ICT. In de juni vakantie is in de hele school
WIFI aangelegd. En in groep 5 t/m 8 gaan de kinderen werken met Chromebooks. In de
middenbouw zullen de laptops worden ingezet. Deze Chromebooks en laptops zetten wij
in ter ondersteuning van ons onderwijs. De kinderen blijven rekenen, taal en spelling
schriftelijk verwerken en daarnaast kunnen wij de lesstof digitaal oefenen. Ook kunnen
kinderen zowel op school als thuis met hun eigen Google-account werken aan een
werkstuk of presentatie.
De actieve rol van ouders in de MR, OR en het Bestuur en alle ouders die zich voor onze
school inzetten zijn erg belangrijk voor de school. Samen zorgen wij ervoor dat onze
leerlingen elke dag met veel plezier naar school gaan.
44 Kinderen van groep 8 gaan onze school verlaten. Wij zijn trots op deze leerlingen. Zij
hebben een goede basis meegekregen en de sfeer tijdens het groep 8 kamp was
fantastisch. Op dit moment zijn zij druk aan het oefenen voor de eindmusical en wij
weten zeker dat zij een geweldige musical zullen opvoeren. Wij wensen al deze leerlingen
een mooie afsluiting van hun basisschooltijd en veel succes op hun nieuwe school.
Sanne Kas, de onderwijsassistente gaat genieten van haar zwangerschapsverlof, wij
wensen haar een hele fijne tijd. Haar verlof wordt vervangen door Miriam Vermeulen. We
hebben de organisatie voor het komende schooljaar rond. Ilse Sonnemans van de
Vuurvogel komt in groep 4 onze school versterken. De uren van onze vakleerkracht
gymnastiek worden uitgebreid. Tim zal 2 dagen in de week de gymlessen verzorgen.
Verderop in deze nieuwsbrief kunt u de formatie lezen. Ook het vakantierooster is
toegevoegd.
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Wij willen iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor De Zon en we hopen dat we ook
volgend jaar weer op jullie steun en inzet kunnen rekenen.
Wij wensen jullie een hele fijne zomervakantie.
Met hartelijke groet,
namens het team van De Zon
Brenda Turnhout
Directeur De Zon

Jaarrooster 2017-2018
Hierbij het overzicht van de vakanties/studiedagen en de formatie voor 2017/2018.
In overleg met het team en de MR hebben wij het volgende jaarrooster voor het nieuwe
schooljaar gemaakt. In het begin van het jaar zijn er wat meer losse studiedagen ingepland
en aan het einde van het schooljaar zijn de studiedagen geclusterd tot een roostervrije week
voor de kinderen.
Dit laatste heeft te maken met de tijd die wij als school willen nemen om ons onderwijs te
verbeteren. We willen kwalitatief betere resultaten met elkaar behalen. Dat betekent dat wij
met elkaar tijd nodig hebben om dit te realiseren. Het is dan erg prettig om als team een
hele week intensief aan de plannen te kunnen werken. In die roostervrije week hebben de
leerkrachten dus een studieweek. Ook zijn er meer dagen ingepland waarop duo
leerkrachten elkaar kunnen spreken en met elkaar kunnen overleggen. De rapporten kunnen
bijv. samen (duo leerkrachten) worden ingevuld
Door de studiedagen wat minder te versnipperen komt er meer structuur in de weken; dit is
een fijn bijkomend voordeel voor zowel de leerkracht als de leerling.
Wij hopen op uw begrip voor de keuzes die we maken als school. Voor vragen kunt u
natuurlijk bij mij terecht.
Brenda Turnhout
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Diverse informatie en data volgend schooljaar
Vakanties schooljaar 2017/2018
Herfstvakantie
Maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober 2017 *
(*aansluitend aan herfstvakantie 2 studiedagen, vrijdag
20 oktober en maandag 30 oktober – zie hieronder)
Kerstvakantie
Maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 05 januari 2018
Voorjaarsvakantie
Maandag 26 februari t/m vrijdag 02 maart 2018*
(*aansluitend aan voorjaarsvakantie een studiedag op vrijdag
23 februari – zie hieronder)
Pasen
Vrijdag 30 maart en maandag 02 april (en aansluitend dinsdag 3 april 2018
zie hieronder vermeld)
Meivakantie, Koningsdag en Hemelvaart
Vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei 2018
Pinksteren
Maandag 21 mei 2018
Zomervakantie
Maandag 23 juli t/m vrijdag 31 augustus 2018
Lesvrije dagen groep 1 t/m 8 schooljaar 2017/2018
Woensdag 27 september 2017
Studiedag
Vrijdag 20 oktober 2017
Studiedag
Maandag 30 oktober 2017
Studiedag
Vrijdag 23 februari 2018
Dinsdag 03 april 2018
Maandag 25 juni t/m vrijdag 29 juni 2018
Dagen continurooster/afwijkende tijden
Dinsdag 05 september 2017(kermis)
Vrijdag 22 december 2017
Vrijdag 20 juli 2017

Continu tot 14.00 uur
Groep 1 t/m 8 tot 11.45 uur
Groep 1 t/m 8 tot 11.45 uur

Andere belangrijke data schooljaar 2017-2018 komen op de jaarkalender en in de
nieuwsbrieven.
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Formatie 2017-2018
Groep

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1-2A

Sandra

Sandra

Sandra

Astrid

Astrid

1-2B

Esther

Esther

Esther

Ineke

Ineke

1-2 C

Luut

Ashley

Luut

Luut

Luut

3A

Mery

Mery

Ellen

Ellen

Ellen

3B

Anoeska

Anoeska

Ashley

Ashley

Ashley

4

Tessa

Tessa

Tessa

Ilse

Ilse

4-5

Niki

Niki

Carla

Carla

Carla

5

Linde

Linde

Linde

Linde

Linde

6

Maaike

Maaike

Jennifer

Jennifer

Jennifer

6-7

Bianca

Bianca

Bianca

Sarah

Sarah

7

Angèl

Angèl

José

Angèl

Angèl

8A

Jessica

Jessica

Natasja / Jessica
om de week

Natasja

Natasja

8B

Marjoleine

Marjoleine

Marjoleine/Lotte
om de week

Lotte

Lotte

Vakleerkrachten gymnastiek:
Coördinator:
Ondersteuning:

Administratie:
Conciërge:
Personeelszaken
Intern begeleider:
Directeur:

Tim Verlaan
José Schotanus
Nelly van Kessel en Sanne Kas (Mirjam Souren gaat
vervanging zwangerschapsverlof doen van Sanne) en
Maarten Takken
Ingrid van Wees
Ed Nijholt
Monique Link
Jeannette Stange
Brenda Turnhout
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Plattegrond huisvesting groepen
Begane grond

1e verdieping
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Grafieken CITO uitslagen groep 3 tot en met 5
De grafieken van de CITO uitslagen ontvangt u van de leerkracht tijdens de
rapportgesprekken.

Feest 10 jaar De Zon
Wat een feest is het afgelopen woensdag geweest! De sfeer was geweldig, er was van
alles te doen. Er zijn veel verschillende workshops geweest waar de kinderen zich hebben
kunnen uitleven.
We kunnen met trots terugkijken op een geslaagde dag. Iedereen hartelijk bedankt voor
het samen vieren van 10 jaar De Zon.

De feestcommissie

Even voorstellen (1)
Graag stel ik me voor. Mijn naam is Ilse Sonnemans en volgend schooljaar ga ik op
donderdag en vrijdag groep 4 doen. Daarnaast ga ik een dag in de week
ondersteuningswerkzaamheden doen en bij afwezigheid van leerkrachten invallen. Ik ga
dus vast in nog meer groepen lesgeven op de Zon.
Tien jaar geleden heb ik me omgeschoold naar leerkracht. Al heel wat jaren werk ik nu
alweer met veel plezier in het onderwijs. Ik geniet volop mee van de groei van de
kinderen en hun spontaniteit. In verschillende groepen heb ik lesgegeven waarvan het
grootste deel in de middenbouw. Verder heb ik gewerkt in een taalklas en leerlingen
intensief individueel leesonderwijs gegeven.
Ik woon in Nieuwveen en speel graag tennis en muziek. Verder houd ik van lezen en
geniet van mijn tweejarig zoontje.
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Samen met de kinderen van school, het team en de ouders hoop ik dat we allemaal een
leuke leerzame tijd hebben. Contact met ouders vind ik belangrijk, dus mochten er
dingen zijn, de deur staat altijd open.
Ik kijk er naar uit om op de Zon te gaan werken!

Even voorstellen (2)
Mijn naam is Miriam Vermeulen en na de zomervakantie kom ik op De Zon werken als
onderwijsassistente tot de kerstvakantie.
Ik ben net afgestudeerd aan het Nova College als onderwijsassistente en ik kijk onwijs uit
naar aankomend schooljaar met mijn eerste baan als juf!
Ik ben 21 jaar en mijn grootste hobby is korfballen bij de korfbalvereniging VZOD in
Kudelstaart waar ik ook woon.
Tot na de grote vakantie.

Nieuwe leerlingen en afscheid leerlingen
Na de grote vakantie komen de volgende leerlingen bij ons op school:
- Romaissa Akrinjou, Femke Raadschelders, Mitchel van Kessel, Lieke van
Kessel en Sophie van der Knaap in groep 1/2A bij Juf Sandra en Juf Astrid;
- Saar Fokker in groep 1/2B bij Juf Esther en Juf Ineke;
- Noa Hebing, Liam Jansen, Iven Maarsen, Wiep Schijf en Cheyenne Voortman
in groep 1/2C bij Juf Luut en Juf Astrid.
- Lynn van der Neut in groep 6 bij Juf Maaike en Juf Jennifer;
- Semmie Looij in groep 8a bij Juf Jessica en Juf Natasja

Rodi van Zwietering uit groep 1/2C gaat verhuizen naar Wilnis, wij wensen hem veel
succes op zijn nieuwe school.
En ook 44 groep achters gaan onze school verlaten. We weten dat ze een goede basis
meegekregen hebben. Nu is het echter allemaal aan de kinderen! We wensen alle
leerlingen uit groep 8 alle succes toe!
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Afscheid ambulant begeleider Francien
Beste ouders en teamleden van de Zon,
De afgelopen 12 jaar was ik als ambulant begeleider van Kentalis regelmatig op de Zon
te zien.
Voor hen die mij niet kennen: ik werk wekelijks op de Zon met verschillende kinderen,
die problemen hebben in de spraak- en taalontwikkeling (tegenwoordig heet dat TOS),
met kinderen individueel, maar soms ook in een klein groepje of in de klas.
Aan mijn samenwerking met de Zon komt nu, aan het eind van het schooljaar, helaas
een eind.
Ik ga meer andere werkzaamheden binnen Kentalis uitvoeren. Gelukkig is mijn
opvolgster al bekend: haar naam is Sonja Aartman. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij
met net zoveel plezier met de Zon zal samenwerken als ik dat al die jaren heb gedaan. Ik
zal de kinderen en jullie zeker missen!
Ik vond het altijd erg leuk om op de Zon te komen; de deuren stonden altijd open en ik
proefde altijd de wil en het enthousiasme om voor “mijn” kinderen een goede plek te
creëren. Ik wil iedereen waarmee ik de afgelopen jaren samengewerkt heb hartelijk
bedanken voor die fijne samenwerking en het vertrouwen dat jullie in mij stelden. We
zien elkaar vast nog wel eens! Hartelijke groet,
Francien de Rijk

Gevonden voorwerpen

Met de grote vakantie in zicht, willen we u er nog op attenderen dat er een grote zwarte
gevonden-voorwerpen-bank staat, net na de hoofdingang links. Kijkt u nog even naar
verloren bekers, gymschoenen, jassen, vesten en dergelijke? Voor de grote vakantie
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wordt deze bak geleegd, kleding en handdoeken worden gewassen en samen met
schoenen en andere attributen naar een goed doel gebracht. Mocht u spullen missen kijkt
u dan nog even?
In het raam achter de gevonden-voorwerpen bank liggen alle verloren sleutels, sieraden,
etc. Misschien ligt daar ook nog iets van uw kind, kom gerust kijken.

Eindviering
Vrijdag 21 juli sluiten we het schooljaar af buiten op het schoolplein (indien het weer het
toelaat) met een spetterende en zomerse viering. Het thema van dit jaar is “Ik vertrek”.
U bent van harte welkom om met ons mee te komen kijken en mee te genieten van de
kinderen. Om 10.15 uur start de viering.
Wilt u ACHTER het hek wachten tot u een seintje krijgt om achter de kinderen aan te
sluiten? We kijken uit naar een sfeervolle en zomerse afsluiting.

Extern aangeleverd:

- Aangeleverd door Vita Amstelland

Aanwezigheid Ouder & Kind Adviseur tijdens de zomervakantie:
Elke ouder en/of kind kan momenten tegen komen waarin ze even niet lekker in hun vel
zitten en/of niet weten hoe ze met een bepaalde situatie om moeten gaan. Op die
momenten bied onze Ouder & Kind adviseur graag ondersteuning om ouders en kinderen
snel weer zelf op weg te helpen.
Ook tijdens de zomervakantie is de Ouder & Kind Adviseur beschikbaar voor vragen en/of
ondersteuning!
Hoe komt u met de OKA in contact tijdens de vakantie?




U kunt telefonisch contact opnemen met Annemieke Cobussen via het
nummer: 06- 22385114.
Haar werkdagen zijn dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
U kunt uw vraag ook mailen naar a.cobussen@vita-amstelland.nl
Afspraken kunnen plaatsvinden bij u thuis of bij gezondheidscentrum
Waterlinie.

Aangelevrd door
10

