8 september 2017

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

Schooljaar: 2017-2018, nummer 1
In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
-

Nieuws uit het team
Onderwijsinhoudelijk nieuws
Afstemming en didactisch handelen
Volgorde van binnenkomst in school
Kennismakingsgesprekken 3 t/m 8 (14 en 19 sept)
Informatie-avond groep 1 en 2 (26 sept)
Schoolfotograaf (20 t/m 21 sept)
Ouderhulp bij schoolfotograaf
Kalender en schoolgids
Openingsviering (26 sept)
Bieb-ouders gezocht
Verkoop oude biebboeken
Aanmelden nieuwe leerlingen
Scholierenveldloop (4 okt)
Donderdag 5 oktober e.v.staking
Onderzoek meetkunde
1 x extern aangeleverd door KDO – D.A.G.

2 aparte bijlagen : 1 van Foto Smile en 1 van Videt,

Nieuws uit het team
We hebben een goede start gemaakt met het team. Iedereen is met goede moed
begonnen met werken. We hopen dat u allen ook een goede vakantie heeft gehad.
Wij verwachten een mooi en leerzaam schooljaar.
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Verder is er één nieuw teamlid aangenomen na de vakantie. Dat is Jessica Lodeweegs.
Zij komt in groep 7 werken op dinsdag en donderdag en zij ondersteunt op maandag de
groepen 6, 6/7 en 7.
Juf Sanne heeft op 10 augustus een dochter gekregen. Zij heet Milou. Het gaat goed met
moeder en kind. Wij feliciteren Juf Sanne en haar man van harte! Juf Sanne komt in
januari weer werken. Tot die tijd wordt zij vervangen door Juf Miriam.
Juf José is in blijde verwachting en gaat in december met zwangerschaps-en
bevallingsverlof.
Helaas is er ook minder goed nieuws, onze (godsdienst) verhalen-verteller de heer
Vlutters, is helaas geconfronteerd met een ernstige ziekte. Hij moet nu vooral rusten en
herstellen van een paar operaties, dus voorlopig zullen wij hem niet zien op school. We
willen hem in ieder geval veel sterkte wensen bij zijn herstel.

Onderwijsinhoudelijk nieuws
Alle klassen zijn ingericht om de kinderen van zo goed mogelijk onderwijs te voorzien. De
doelen van de dag en de doelen van het actuele leerstofaanbod zijn te zien.
Verder gaan we de komende weken met de nieuwe Chromebooks en de laptops in de
klassen werken.

Afstemming en didactisch handelen
Vanuit het bestuur van SKOK is er extra geld beschikbaar om de klassen 6, 6/7 en 7 te
ondersteunen. Zij werken vanuit de plannen die er in de groep zijn gemaakt. Ook de
leerkrachten in de invalpool, Maarten en Ilse, worden ingezet om met de kinderen te
werken als er geen leerkrachten ziek zijn op school.

Volgorde van binnenkomst in school
Om 8.20 uur komt een tweetal leerkrachten op het schoolplein, daarmee is de school
open voor de kinderen en de ouders van groep 1 t/m 4. De kinderen van groep 4/5, 5, 6,
6/7, 7 en 8 kunnen om 8.25 uur naar binnen, als de bel is gegaan. Om 8.30 uur starten
de lessen. Groep 1 en 2 heeft een eigen ingang.
‘s Middags komen de leerkrachten om 12.50 uur op het plein, zodat de kinderen (en
ouders) van groep 1 t/m 4 naar binnen kunnen. Na de bel van 12.55 uur kunnen de
kinderen van groep 4/5, 5, 6, 6/7, 7 en 8 naar binnen. Om 13.00 uur starten de lessen.
Na de tweede bel verwachten wij dat de ouders de school verlaten hebben.
Om de drukte in de gang zoveel mogelijk te spreiden, lopen de kinderen van groep 7 en
8 door de aula.
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Wanneer u een leerkracht wilt spreken, kunt u het best na schooltijd een afspraak
maken.
Wilt u bij het naar buiten gaan van de kinderen achter het hek wachten?

Kennismakingsgesprekken voor groep 3 t/m 8
Voor groep 3 tot en met 8 hebben we dit jaar voor het eerst kennismakingsgesprekken met
ouders. Dit is op donderdag 14 september en op dinsdag 19 september . Daarin kunt u aan
de leerkracht aangeven wat er van belang is voor uw kind. Hierover heeft u deze week een
brief gekregen per mail. Wilt u het antwoordformulier op papier maandag aan de leerkracht
retourneren?
De school heeft er voor gekozen om voor deze groepen geen informatieavond te houden.
Wel krijgt u van ons de klassen-informatie per mail.
Het inschrijven voor deze gesprekken gaat op dit moment nog op de formulieren in de aula.
Eerst mogen de ouders met 3 of meer kinderen inschrijven, daarna de rest van de gezinnen.
Wilt u zich hier ook aan houden? Als school oriënteren wij ons op digitaal inschrijven voor
deze gesprekken.

Informatie-avond voor groep 1 en 2
Op dinsdag 26 september a.s. is er voor de groepen 1/2 een informatieavond. We starten
om 19.30 uur, vanaf 19.15 uur inloop voor koffie en thee. De start is gezamenlijk in de aula,
daarna gaan de groepen naar de eigen klas.

Schoolfotograaf
Anders dan op de kalender staat vermeld komt de schoolfotograaf op woensdag 20,
donderdag 21 en vrijdag 22 september, dit in verband met de gymlessen op dinsdag.
Woensdag 20 september beginnen we met de groepsfoto’s en aansluitend de
broertjes/zusjes die op school zitten.
Om 12.00 uur zal buiten de groepsfoto van heel groep 8 met de leerkrachten gemaakt
worden.
Donderdag 21 september worden de individuele foto’s gemaakt van:
4/5 – 5 – 6/7 – 7 – 8A en 8B
Vrijdag 22 september worden de individuele foto’s gemaakt van:
1/2A – 1/2B – 1/2C – 3B – 3A – 4 - 6
Wilt u zoveel mogelijk rekening houden met deze data met afspraken bij dokter, tandarts
etc.
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Woensdagmiddag 20 september vanaf 12.30 uur kunnen er foto’s worden gemaakt van
broertjes/zusjes die nog niet op school zitten. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt
maken, dan kunt u zich inschrijven voor een bepaalde tijd op een intekenlijst die vanaf
maandag 18 september in de aula hangt.
Overige informatie vanuit Foto-Smile vindt u in een aparte bijlage bij deze nieuwsbrief.

Ouderhulp bij schoolfoto’s
De schoolfotograaf zou graag gebruik maken van 2 hulpouders, om te assisteren bij de
foto’s en om de kinderen op tijd uit de klassen te halen.
Wilt u dit graag doen dan kunt u zich aanmelden bij de administratie, bij Ingrid.
Bij meerdere aanmeldingen kan er afgewisseld worden.

Schoolkalender en schoolgids
Deze week is de schoolkalender uitgedeeld. De schoolgids volgt zo snel mogelijk.
Alle informatie over school kunt u vinden op onze website: www.basisschooldezon.nl

Openingsviering dinsdag 26 september
Dinsdagmiddag 26 september willen we de openingsviering houden voor dit schooljaar.
We vloggen het nieuwe jaar in!
Dit wordt het thema voor de openingsviering van dit schooljaar.
U bent van harte welkom om vanaf 14.00 uur de optredens te komen bewonderen.
De viering is binnen in de aula en u wordt vriendelijk verzocht om te wachten totdat alle
kinderen een plekje hebben.

Bibliotheekouders voor de maandag en donderdag
We zijn op zoek naar ouders die het bibliotheekteam willen komen versterken. Uw hulp is
op maandag of donderdag van 8.30 uur t/m 9.15 uur nodig! U wordt 1 keer in de 3
weken ingeroosterd.
Dit zijn de taken van de bibliotheekouders:
 Boeken scannen (innemen en uitlenen)
 Boeken terugzetten
 Kinderen helpen bij een boekkeuze
 Toezicht houden in de bibliotheek
 Boeken repareren
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 gaan regelmatig naar onze schoolbieb. Dus ook ouders
van groep 1 en 2 kunnen zich als biebouder opgeven! Wie heeft er tijd om 1 keer in de 3
weken op maandag of donderdag te helpen?
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U kunt zich opgeven bij Juf Ellen, dit mag via de mail naar: ellen@basisschooldezon.nl

Verkoop oude boeken in de aula
Vanaf vandaag staan er in de aula (op de grijze banken) weer oude boeken uit de bieb
die u voor uw kind kunt kopen. Eén boek voor 1 euro of 3 boeken voor slechts 2 euro.
Van de opbrengst worden weer nieuwe boeken gekocht voor de schoolbieb. Er staat
niemand bij de boekenverkoop, u kunt betalen bij Ingrid, Juf Mery of Juf Ellen. Graag
met gepast geld betalen.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Om goed overzicht in het leerlingenaantal in de onderbouw te krijgen, vragen we ouders
van kinderen tussen 2,5 en < 4 jaar hun kind in te schrijven. Wilt u, wanneer dit nog niet
is gebeurd, dit alsnog doen? Heeft u familie of vrienden met een kind van 2,5 jaar of
ouder, wilt u dan bij ze aangeven dat ze zich tijdig moeten aanmelden? Denkt u er ook
aan om uw eigen (2e, 3e of 4e) kind te schrijven?

Studiedag woensdag 27 september
Woensdag 27 september is de eerste studiedag voor de leerkrachten van dit schooljaar.
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij deze dag.

erd 5 oktober
Woensdag 4 oktober Scholierenveldloop
doeeetkunde in de onderdag 5 oktober
Woensdag 4 oktober a.s. is er opnieuw een scholierenveldloop bij Sportpark Randhoorn,
georganiseerd door Atletiek Klub Uithoorn (AKU).
Dit is een activiteit van AKU en vindt ’s middags na schooltijd plaats, aanvang 14.30 uur.
Kinderen uit groep 3 t/m 8 van alle basisscholen uit onze regio kunnen zich voor dit
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evenement aanmelden. De kinderen kunnen zich binnenkort opgeven bij de eigen
leerkracht.

Donderdag 5 oktober eventueel Staking
Op 5 oktober heeft PO in Aktie een staking aangekondigd. Dit in verband met de leerkracht
salarissen en de werkdruk in het basisonderwijs. Aanstaande maandag is hierover een
bestuurlijk overleg. Daarna wordt duidelijk hoe de school met de staking zal omgaan. Houdt
u er rekening mee dat de school wellicht op deze dag staakt en dus dicht is.
In verband met deze mogelijke staking is de Eurowijsdag alvast verschoven naar dinsdag 31
oktober.

Onderzoek meetkunde in de groepen 6 t/m 8
Onze school doet dit schooljaar mee aan een onderzoek betreffende meetkunde
(onderdeel van een groter Meetkunst project). Het betreft een praktijkgericht
onderwijsonderzoek van de Universiteit Utrecht in samenwerking met Museum Boijmans
van Beuningen, Hogeschool Rotterdam, IPabo, OBS de Taaltuin en de Fridtjof
Nansenschool. Het onderzoek richt zich op meetkunde. Meetkunde komt weinig aan bod
in het reken-wiskundeonderwijs, maar is van groot belang in het dagelijks leven in
bijvoorbeeld het kunnen interpreteren van kaarten.
De leerkrachten zullen de komende maanden een aantal (Rekenweb) meetkundelessen
gaan geven. De klassen die de Rekenweb meetkundelessen krijgen, vormen de controle
groep van het Meetkunst project. Onderzocht wordt of er verschillen zijn tussen
leerlingen die meetkunde samen met en d.m.v. kunst leren (de Meetkunst lessen) of die
‘normale’ meetkundelessen krijgen zoals in rekenmethoden (de Rekenweb lessen). Om
dit te onderzoeken zullen in de periode van september 2017 t/m januari 2018 bij de
deelnemende klassen (groep 6 t/m 8) tweemaal een aantal taken worden afgenomen
met betrekking tot meetkunde en creativiteit.
De ouders van de leerlingen uit de groepen 6, 6/7, 7, 8A en 8B ontvangen volgende
week nadere informatie over dit onderzoek. Wij hopen hiermee veel ideeën op te doen om

ons meetkundeonderwijs nog beter vorm te geven.
Marjoleine Hoekstra (rekenspecialist de Zon)

Extern aangeleverd:

Aangeleverd door KDO – D.A.G.
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Open Lesweek bij KDO Dance Aerobics Gymnastiek tijdens Nationale Sportweek.
Tijdens de Nationale sportweek van 11 t/m 17 september kan iedereen vrijblijvend deelnemen aan
een gratis proefles bij KDO Dance Aerobics Gymnastiek . Bij KDO D.A.G. wordt gesport onder
professionele begeleiding in een prachtige accommodatie bij KDO in De Kwakel. Voor kinderen zijn er
gymnastiek /turn lessen op maandagmiddag en op dinsdag middag wordt er lekker gedanst. Tevens
gezellige themafeesten bij KDO voor kids, sport en spelweekend, turnwedstrijden en dance-events.
Het speciale gymkamp is al eind september. De contributie is laag en iedereen is van harte welkom.
Bij voldoende animo wordt er op maandagmiddag een speciale peutergroep voor kinderen vanaf 2 ½
jaar gestart.
Natuurlijk zijn er ook lessen voor volwassenen en speciale lesuren voor senioren.
Kijk voor het actuele lesrooster op kdo.nl onder Dance Aerobics Gymnastiek/ lesrooster.
Voor nadere informatie of opgaven mail naar dance@kdo.nl.
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