29 september 2017

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

Schooljaar: 2017-2018, nummer 3
In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
-

Onderwijsinhoudelijk nieuws
Afschaffen wendagen 4-jarigen
Nieuwe leerlingen
Scholierenveldloop 4 oktober
Wassen sportkleding
Herinnering: Staking 5 oktober
Kinderboekenweek 4 t/m 13 oktober
Jaarvergadering Ouderraad donderdag 12 oktober
Ouderbijdrage
Opslagruimte gezocht
Eerstvolgende studiedagen
1 x extern aangeleverd- aangeleverd door de kerk
1 aparte bijlage een nieuwsbrief van Videt

Onderwijsinhoudelijk nieuws – Terugblik studiedag
Afgelopen woensdag hebben we onze tweede studiedag van dit schooljaar gehad (de
eerste studiedag heeft nog in de zomervakantie plaatsgevonden). Deze studiedag stond
in het teken van een schoolbrede aanpak van het leesonderwijs. Leesvaardigheid is erg
belangrijk in de hele schoolloopbaan van leerlingen (van groep 1 t/m groep 8, maar ook
verder in de maatschappij). Wie kan lezen, maakt zijn wereld groter. Twee externe
docenten hebben ons informatie gegeven over het aanleren van de juiste vaardigheden
en de juiste motivatie bij de leerlingen.
Een ander belangrijk onderdeel van leesonderwijs is het aanleren van woordenschat. Het
uitbreiden van woordenschat vraagt om een bepaalde manier van aanleren. De twee
docenten hebben ons op de hoogte gebracht van de nieuwste inzichten op dit gebied.
Dit schooljaar zal dit punt vaker voor ons terugkomen op studiedagen en vergaderingen.

Afschaffen van de wendagen bij 4-jarigen
Met ingang van dit schooljaar verloopt de instroom van de vierjarigen iets anders dan u
wellicht gewend bent. De wenperiode van 10 dagdelen is afgeschaft. In plaats daarvan
komen de kinderen vanaf hun vierde verjaardag bij ons op school. Uw kind mag gelijk
hele dagen naar school. In overleg met de leerkracht bepaalt u of dit al wenselijk is.
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Deze wijziging is duidelijker voor kinderen. Op deze manier kunnen zij op een goede
manier hun peutertijd afsluiten en hun kleutertijd bij ons starten.

Nieuwe leerlingen
In de maand oktober worden de volgende kinderen 4 jaar en beginnen bij ons op school:
- Jaylinn Maarsen en Vidjai Gajapersad in groep 1/2A bij Juf Sandra en Juf Astrid
- Tess van Rijn, Jace Slater en Joep van Rijn in groep 1/2C bij Juf Luut en Juf
Ashley.
Wij wensen hen allemaal een fijne speel- en leertijd toe bij ons op school.

Scholierenveldloop woensdag 4 oktober
Woensdag 4 oktober a.s. is er de scholierenveldloop bij Sportpark Randhoorn,
georganiseerd door Atletiek Klub Uithoorn (AKU).
Hieronder vindt u de tijden en afstanden die door de verschillende groepen gelopen
worden. In totaal hebben 94 kinderen van De Zon zich opgegeven!
De kinderen krijgen woensdag 4 oktober de startnummers en een blaadje met de tijden
erop mee naar huis.
14:30 uur
14.40 uur
14.50 uur
15.00 uur
15.10 uur
15.20 uur
15.30 uur
15.40 uur
15.50 uur
16.00 uur

Groep 3 van het
ongeveer 650 meter
basisonderwijs
Groep 4 van het
"
basisonderwijs
Prijsuitreiking groepen 3 en 4
Groep 5 van het
ongeveer 1000 meter
basisonderwijs
Groep 6 van het
"
basisonderwijs
Prijsuitreiking groepen 5 en 6
Groep 7 van het
"
basisonderwijs
Groep 8 van het
"
basisonderwijs
Prijsuitreikeing groepen 7 en 8
Leerkrachten, ouders etc.
ongeveer 1650 meter

De deelnemers moeten minimaal 5 minuten voor de start aanwezig zijn.
De startnummers dienen aan de voorkant vast gemaakt te worden (s.v.p. speldjes
meenemen!)
We wensen iedereen heel veel succes!
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Wassen sportkleding
Voorgaande jaren hadden wij altijd een ouder die alle sportkleren waste, helaas is haar
kind van school.
Daarom willen wij vragen aan de coaches of zij voortaan zelf de sportkleren thuis willen
wassen van hun team en vervolgens weer in de tas op school af te geven. De coach kan
natuurlijk ook een ouder van zijn team vragen om dit te doen.

Herinnering Staking donderdag 5 oktober
Herinnering: Donderdag 5 oktober a.s. is de school DICHT!
PO in Aktie heeft een staking aangekondigd. Dit in verband met de leerkracht-salarissen
en de werkdruk in het basisonderwijs. Ondanks dat er € 270 miljoen door de overheid
beschikbaar is gesteld is dit nog niet voldoende, dit betekent dat de school op 5 oktober
staakt en dus dicht is.

Kinderboekenweek 4 t/m 13 oktober

Woensdag 4 oktober
Officiële start van de Kinderboekenweek met als thema “Griezelen”.

3

29 september 2017
Vanaf deze dag houden wij een kleur- en schrijfwedstrijd. Voor groep 1 t/m 4 is er een
kleurwedstrijd. Voor de groepen 4 t/m 8 is er een schrijfwedstrijd met als thema
“Gruwelijk eng”. Deze wedstrijden worden op school uitgevoerd.
De winnaars van deze wedstrijden worden eind oktober bekend gemaakt.
Woensdag 11 oktober
Open podium van de Kinderboekenweek, ouders zijn van harte welkom vanaf 10.30 uur.
Donderdag 12 oktober
Deze dag komt Sandra, zij is leesconsulente van de bibliotheek. Zij komt
Kinderboekenweek lessen geven aan groep 1 t/m 6/7.
Vrijdag 13 oktober
Schrijver Marcel van Driel komt op school in de groepen 7 en 8. Op de boekenmarkt
signeert hij.
Vrijdagmiddag 13 oktober
Vanwege het grote succes van vorig jaar, vragen we wederom opa’s en oma’s om in de
groepen 1 t/m 4 voor te komen lezen en samen met de kinderen een gezelschapsspelletje te doen. Omdat niet ieder kind nog een opa of oma heeft of de grootouders
wonen te ver weg, mogen vaders en moeders ook komen voorlezen.

Deze vrijdagmiddag is er ook een Boekenmarkt, georganiseerd door The Read Shop.
Een gedeelte van de opbrengst van deze boeken is ook voor school.
Groep 1 en 2 mag vanaf 14.30 uur door ouders worden opgehaald om langs de
boekenkraam te gaan, daarna mogen ze gelijk naar huis.
Groep 3 en 4 (gang beneden) mogen vanaf 14.45 uur door hun ouders opgehaald
worden. De kinderen die niet vroeger worden opgehaald blijven tot 15.15 uur in de groep
bij de leerkracht. De BSO in school is ook eerder open.
Alle andere groepen zijn gewoon uit om 15.15 uur en kunnen dan naar de boekenmarkt.
dit om de drukte op de markt te spreiden.
De boekenmarkt is vanaf 14.30 uur in de aula. Schrijver Marcel van Driel zal vanaf
15.15 uur signeren.
Onze Ouderraad zorgt voor iets lekkers en wat te drinken.
Veel plezier met de Kinderboekenweek!!!
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Jaarvergadering Ouderraad 12 oktober
Hierbij willen wij u als ouder/verzorger van een of meerdere kinderen op basisschool De
Zon uitnodigen voor de jaarvergadering van de Ouderraad op donderdag 12 oktober a.s.
aanvang 20.00 uur in de aula op school.
De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders van basisschool De Zon. Uw aanwezigheid op
de jaarvergadering wordt zeer gewaardeerd.
We zien u graag op donderdag 12 oktober om 20.00 uur.

Ouderbijdrage 2017-2018
Heeft u ervoor gekozen om geen machtiging in te vullen voor de automatische incasso
van de ouderbijdrage, dan verzoeken wij u de ouderbijdrage van € 42,50 per kind over te
maken op het bankrekeningnummer van de Ouderraad NL49RABO 03635 51 875 o.v.v.
ouderbijdrage 2017-2018 met vermelding van de voor- en achternaam van uw
kind(eren) + welke groep. We zien de bijdrage graag zo spoedig mogelijk tegemoet.
Via automatische incasso zijn de kosten € 2,50 goedkoper.
Heeft u nog vragen hierover dan kunt u contact opnemen met de Ouderraad via:
OR@basisschooldezon.nl
De Ouderraad

Opslagruimte gezocht
De Ouderraad is met spoed op zoek naar opslagruimte voor hun decoratiemateriaal
(denk aan Sint- en kerstversieringen). Ze zijn wel op zoek naar 1 locatie waar ze dan
alles bij elkaar kwijt kunnen. Dus heeft u een gedeelte van uw bedrijfsruimte over, wilt u
dan contact opnemen met de Ouderraad via: OR@basisschooldezon.nl

Studiedagen vrijdag 20 en maandag 30 oktober
Vrijdag 20 oktober en maandag 30 oktober zijn de eerstvolgende studiedagen voor de
leerkrachten. Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij deze dagen. Dit is vrijdag vòòr en
maandag nà de herfstvakantie.

Extern aangeleverd – aangeleverd door de kerk
iedagen vrijdag 20 en maandag
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Kinderviering:
Zondag 8 oktober 2017 om 9:30 uur
Het nieuwe schooljaar is inmiddels
al weer begonnen en alle clubjes
zijn alweer in volle gang.
Voor de kinderen weer een nieuw
schooljaar met nieuwe kansen en
uitdagingen.
Het thema van deze Kinderviering
is dan ook ‘Samen verder’.
Iedereen heeft elkaar nodig en
samenwerken is heel belangrijk
voor jong en oud!

Er zullen deze viering weer veel verhaaltjes en
gedichten door kinderen van RKBS De Zon
voorgelezen worden.
Komen jullie allemaal even langs en
meezingen met de leuke liedjes? Neem ook
gezellig je familie en vrienden mee!
Tot zondag 8 oktober!
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