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Nieuws uit het team
Hierbij willen wij u informeren over een wisseling van leerkracht in groep 3 en 6/7 vanaf
december.
Zowel juf Ellen als juf Sarah hebben namelijk een andere baan aangenomen. Juf Ellen gaat op
een school in Ouderkerk werken. Juf Sarah gaat naar een school in Bodegraven. Bodegraven
ligt in provincie Zuid-Holland en zo heeft juf Sarah tegelijk vakantie met haar dochter.
Beide juffen zijn jarenlang een bekend gezicht op school geweest en hebben met veel plezier
op De Zon te hebben gewerkt, maar zijn toe aan een nieuwe uitdaging.
Wij vinden dit uiteraard zeer jammer, maar begrijpen de stap. En wensen hen veel succes.
Op dit moment is nog niet duidelijk wie er komen lesgeven in de groepen 3 en 6/7. De
vacatures staan uit. Het is een uitdaging om leerkrachten te vinden, dit heeft u wellicht al
gemerkt in alle nieuwsberichten. Als u iemand weet, laat het ons weten.

Onderwijsinhoudelijk nieuws:
Kennismakingsgesprekken voor groep 3 t/m 8
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Afgelopen weken werden voor het eerst de kennismakingsgesprekken gehouden. Het heeft
als doel om de communicatie tussen ouders/verzorgers en school te versterken. Wij willen
een goede afstemming creëren tussen wat u en wij willen en wat er thuis en op school
mogelijk is.
Onze eerste ervaringen zijn erg positief. Vrijwel alle ouders hadden zich goed voorbereid aan
de hand van het formulier, zodat er waardevolle informatie over de leerlingen met de
leerkrachten kon worden besproken.
Binnenkort zal het team deze gesprekken intern evalueren. We zullen u van onze
bevindingen op de hoogte houden en bij een positieve evaluatie de gesprekken jaarlijks
terug laten komen.
Verderop in het jaar zijn er nog de reguliere 10 minutengesprekken. Mocht de leerkracht of
uzelf in de tussenliggende periode aanleiding zien voor een gesprek, dan kan dit altijd op
afspraak plaatsvinden.

Inspectiebezoek: 21 november
Dinsdag 21 november komt de Onderwijsinspectie bij ons op school. Zij gaat in alle groepen
observeren. Daarnaast zijn er gesprekken met het team, leerlingen, ouders, directie en het
bestuur.

Wijziging:Openingsviering dinsdag 26 september
Open podium woensdag 11 oktober
Na intern overleg is er besloten om de openingsviering van dinsdag 26 september niet
door te laten gaan. Dit verschuiven wij naar een Open Podium van de Kinderboekenweek
met als thema Gruwelijk Eng.
U bent van harte welkom op woensdag11 oktober vanaf 10.30 uur.
De viering is binnen in de aula en u wordt vriendelijk verzocht om te wachten totdat alle
kinderen een plekje hebben.

Ontruimingsoefening
Afgelopen dinsdag heeft er een geplande ontruimingsoefening plaatsgevonden. Dit is altijd
aan het begin van het nieuwe schooljaar, zodat de procedure bekend is bij zowel de
leerlingen als de leerkrachten.
Later in het schooljaar wordt er nogmaals geoefend, zodat ook de nieuwe leerlingen van de
onderbouw op de hoogte zijn.
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Nieuw meubilair in de aula
Zoals u wellicht heeft gemerkt, hebben wij in onze aula een aantal nieuwe meubelstukken!
Met trots zijn onze paarse tribune en plantenbakken geplaatst. Volgende week ontvangen
we nog een aantal treinzitjes.
Met dit meubilair kan de aula op verschillende manieren en intensiever gebruikt worden.
Een deel van de financiering komt van de OR. Hierbij wij willen wij de OR dan ook hartelijk
bedanken voor hun bijdrage.

Fietsenstalling
Veel kinderen (en ouders ) komen met de fiets naar school. Wilt u er op letten dat er goed
gebruik wordt gemaakt van alle fietsenrekken, zodat de stoep overzichtelijk blijft?
Er kan gebruik worden gemaakt van de fietsenrekken aan beide kanten van de school.

Herhaling: 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.

Herhaling: 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
Herhaling: Woensdag 4 oktober Scholierenveldloop
deetkunde 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
evenement aanmelden. De kinderen hebben zicht op kunnen geven bij de eigen
leerkracht.

Herhaling: Donderdag 5 oktober Staking
3

22 september 2017

Op 5 oktober heeft PO in Aktie een staking aangekondigd. Dit in verband met de leerkracht
salarissen en de werkdruk in het basisonderwijs. Dit betekent dat de school op 5 oktober
staakt en dus dicht is.
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