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1 aparte bijlage van Videt met de zomervakantiespecial.

Schoolregel van de maand

Spreek nette taal en gedraag je zoals het hoort.

Laatste activiteiten
Datum
Woensdag 19 juli

Activiteit
Afscheidsavond

Voor wie?
Groep 8

Vrijdag 21 juli

Afsluiting schooljaar
Start 10.15 uur
(11.45 uur uit)

Alle groepen
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Nieuws uit het team
Deze week nemen wij afscheid van Nathalie Burgers. Zij heeft op De Zon haar LIO-stage
gedaan en is vervolgens afgestudeerd van de PABO. Zij gaat een wereldreis maken. Dat
betekent dat u haar komend schooljaar niet meer bij ons op school zal zien. Van harte
gefeliciteerd met je diploma en veel plezier op reis. Donderdag 20 juli is haar laatste werkdag
op De Zon.
Verder is Jeannette Stange, de intern begeleider weer volledig aan het werk. Dat betekent
daarnaast dat wij afscheid nemen van Monique Wessels, de interim IB-er. Wij danken
Monique hartelijk voor alles wat zij voor de school heeft gedaan. Woensdag 19 juli is haar
laatste werkdag.
Jeannette werkt komend schooljaar 3 dagen als ib-er. Dit doet zij samen met Herman van
Bekkum, de interim Ib-er. Hij werkt 2 dagen volgend schooljaar bij ons op school.

Cito resultaten 2016-2017
Afgelopen jaar heeft het team van De Zon veel aandacht besteed aan het effectief lesgeven
van de kinderen. Er is extra op technisch lezen en spelling ingezet. Ook de manier van
instructie geven is meer op de lesdoelen gericht. Verder passen we coöperatieve
werkvormen meer toe, waardoor de kinderen meer actief betrokken worden bij het leren.
Dit heeft geresulteerd dat vrijwel alle resultaten op het gebied van technisch lezen, spelling,
rekenen en begrijpend lezen op de CITO eind opbrengsten omhoog zijn gegaan. Dat is goed
nieuws! Komend jaar hopen we dat de groepen 8 boven het landelijke gemiddelde gaan
scoren.
Op dit moment worden alle groepsplannen geëvalueerd en zijn we vooruit aan het kijken
naar komend schooljaar. Daar gaat het team zich richten op woordenschat en begrijpend
lezen. Dit doen we met het traject: Teksten ontrafeld, op weg naar een krachtige
leesaanpak. Dit doen we onder (be)leiding van Suzanne van Oers en Bas van Eerd, twee
specialisten op het gebied van lezen.
Wij zijn er trots op dat de resultaten omhoog gaan. We gaan er van uit dat alle kinderen
volgend jaar deze lijn verder vervolgen. We gaan met frisse moed verder na de
zomervakantie.
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Wij wensen jullie een hele fijne zomer!
Met hartelijke groet,
namens het team van De Zon
Brenda Turnhout
Directeur De Zon

Gymrooster
Komend schooljaar zijn de gymdagen op dinsdag en op vrijdag. Dit heeft te maken met de
beschikbaarheid van KDO en de gymzaal van De Springschans. Er zijn geen dubbele gym uren
meer en alle kinderen van 3 t/m 8 gymmen op 2 verschillende dagen in de week.
Dinsdag vakleerkracht (Tim Verlaan)
08.30 – 09.15 groep 3B
09.15 – 10.00 groep 4/5
10.15 – 11.00 groep 5
11.00 – 11.45 groep 6/7
13.00 – 13.45 groep 7
13.45 – 14.30 groep 8B
14.30 – 15.15 groep 8A
Dinsdag groepsleerkracht
08.30 – 09.15 groep 6
09.30 – 10.15 groep 4
10.15 – 11.00 groep 3A
Vrijdag vakleerkracht (Tim Verlaan)
08.30 – 09.15 groep 6
09.15 – 10.00 groep 4
10.15 – 11.00 groep 3A
11.00 – 11.45 groep 3B
Vrijdag groepsleerkracht
08.30 – 09.15 groep 4/5
09.15 – 10.00 groep 5
10.15 – 11.00 groep 6/7
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13.00 – 13.45 groep 7
13.45 – 14.30 groep 8A
14.30 – 15.15 groep 8B
ingen en afscheid leerlingen

Nieuwe leerlingen
Na de grote vakantie komen er nog 2 nieuwe leerlingen die er in de vorige nieuwsbrief nog
niet in stonden:
- Sterre en Bobbi Blesgraaf, Sterre komt in groep 4 bij Juf Tessa en Juf Ilse en Bobbi
komt in groep 6 bij Juf Maaike en Juf Jennifer.
Wij wensen hen een fijne tijd toe bij ons op school.

Nieuw meubilair in de aula
Dankzij een grote investering vanuit de Ouderraad is het mogelijk om na de vakantie een
deel van het meubilair van de aula te vernieuwen. Samen is er gekeken naar een nieuwe
inrichting waarbij er nieuwe werkplekken worden gerealiseerd. Daarbij is er ook rekening
gehouden met het gebruik van de overblijf en het gebruik tijdens vieringen en optredens.
Met trots zullen wij de nieuwe inrichting in ongeveer de derde week van het nieuwe
schooljaar kunnen tonen.

Gevonden voorwerpen

Laatste oproep voor de gevonden voorwerpen.
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.
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Schoolgids en kalender 2017-2018
In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangen alle gezinnen een schoolgids en
kalender voor schooljaar 2017-2018. Hierin staat veel belangrijke informatie over de school.

Eindviering
A.s. 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.

En nu……. nog een paar dagen en dan genieten van een hele gezellige, zonnige en lange
zomervakantie!
Geniet ervan!
Team B.S. De Zon

angelevrd door
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