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

Schooljaar: 2017-2018, nummer 4
In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
-

Oudergesprekken 9 en 14 november
Digitale agenda groep 6 t/m 8
Verspreiden leerlingen bij binnenkomst school
- Facebook De Zon
- Kinderboekenweek
- Eurowijsdag 31 oktober
- Leerlingenraad
- Nieuwe leerlingen
- Uitslag scholierenveldloop
- Verkeerssituatie rondom school
- Ouderavond groep 7 en 8 VO
- Oproep vanuit Spanje
- Studiedag maandag 30 oktober
- 5 x extern aangeleverd:
1) Vita Amstelland – Ouder&Kind Adviseur
2) Hobbyclub
3) Stichting Atelier De Kwakel
4) PCI De Kwakel
5) de kerk
En
-

4 aparte bijlagen bij deze nieuwsbrief
Verslag scholierenveldloop van Meester Tim
Uitnodiging Eurowijsdag
Bibliotheek
Luisterjuffen

Oudergesprekken 9 en 14 november
Dit schooljaar zijn we gestart met de kennismakingsgesprekken voor de groepen 3 t/m 8. 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 ervaringen zijn erg positief. Er is veel waardevolle informatie over de leerlingen met de
leerkrachten besproken. De overdracht van uw kind is op deze manier verbeterd en verstevigd!
Voor de groepen 1-2 is er wel een informatieavond gehouden, omdat er veel nieuwe informatie
voor de ouders is.

Voor donderdag 9 en dinsdag 14 november staan de reguliere oudergesprekken gepland.
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Na interne evaluatie met het team is er besloten deze gesprekken voor de groepen 3 t/m 7 op

eigen initiatief (van zowel ouders als leerkrachten) te laten plaatsvinden. Voor de facultatieve
gesprekken kunt u een uitnodiging van de leerkrachten ontvangen, tevens kunt u zichzelf aanmelden
voor een gesprek. Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Dan kunt u zich vanaf woensdag 1 november
inschrijven op de inschrijflijsten. De leerkrachten hebben één dag opengesteld. Genodigden kunnen
zich vanaf dinsdag 31 oktober inschrijven.
Let op: De ouders van leerlingen van groep 1-2 en 8 worden wel allemaal verwacht op 9 of 14
november. Inschrijven gaat nog op de reguliere manier met de inschrijflijsten in de aula.
De rapportgesprekken van 15 en 20 februari 2018 zijn weer voor alle ouders van de groepen 1 t/m 7.

Digitale agenda en leermiddelen op de site voor groep 6
t/m 8

Op de website van onze school hebben we voor de groepen 6, 7 en 8 een digitale agenda. Hierop
noteren wij speciale zaken en de data van de toetsen van de zaakvakken, zodat u als ouder op de
hoogte bent. Dit is ook als voorbereiding voor het VO. Onder het kopje 'leermiddelen' vindt u
informatie van onze taal- en zaakvakkenmethoden.

Verspreiden leerlingen bij binnenkomst school

Om de drukte bij binnenkomst meer te spreiden, is er besloten om de groepen 7, 8A en 8B niet
meer gelijk met de bel van 8.25 uur naar binnen te laten gaan. Er is afgesproken dat de kinderen
zich eerst buiten opstellen en na een seintje van de leerkrachten naar binnen gaan. Dit geeft de
groepen 6/7 en 6 de gelegenheid om door de aula, via de trap naast groep 3, naar boven te gaan.
De kinderen van groep 4/5 en 5 kunnen op deze manier ook rustiger via de gebruikelijke route
naar boven.
Na de herfstvakantie starten we hier mee.

Facebook De Zon

Social media is niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken. Ook op De Zon willen we graag via
facebook een en ander met u gaan delen. Nu is er een onofficiële facebookpagina van De Zon in
gebruik. Deze pagina wordt niet door school beheert en heeft geen actuele informatie. Wij hopen
binnenkort met een officiële pagina te komen, maar daar wordt u te zijner tijd over geïnformeerd.
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Kinderboekenweek
De kinderboekenweek was weer een groot succes……………….
Alle groepen kregen een tas met nieuwe boeken. Er wordt heerlijk in deze mooie boeken
gelezen.
Op vrijdagmiddag 13 oktober waren er ongeveer 40 opa’s en oma’s op school. Zij hebben
in de groepen 1 t/m 4 aan de kinderen voorgelezen en een spelletje gedaan. In alle
hoeken van de school zaten opa’s en oma’s met groepjes kinderen. Het was een gezellig
uurtje!

De boekenmarkt werd goed bezocht. Heel veel kinderen gingen
met een prachtig boek naar huis. Er is voor 3200 euro
verkocht! De school mag nu voor 320 euro aan boeken
uitzoeken bij de Readshop. Dat is bijna het dubbele van de
opbrengst van vorig jaar.
Schrijver Marcel van Driel heeft in de groepen 7, 8A en 8B
boeiend verteld over zijn boeken de Superhelden, daarna heeft
hij in de aula gesigneerd.
Bij de kleur- en de verhalenwedstrijd heeft in iedere klas, 1 kind
een mooi boek gewonnen. Deze boeken zijn geschonken door
de Readshop.
Bedankt
Alle ouders die hebben geholpen alle nieuwe boeken te plastificeren en hebben ingevoerd
in ons digitale biebsysteem, willen we via deze weg ontzettend bedanken!!!

Leerlingenraad op Basisschool
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Eurowijsdag 31 oktober
Direct na de herfstvakantie op dinsdag 31 oktober is het dan zover: ”De Eurowijsdag”.
Deze dag was een prijs die op de NOT (Nationale Onderwijs Tentoonstelling) vorig jaar
gewonnen is voor de school. Deze hele dag staat in het teken van de euro.
Er worden gastlessen verzorgd door medewerkers van Eurowijs. Dit gebeurt in alle
groepen. Er is een spellencircuit in de aula waar alle kinderen die dag aan meedoen. Voor
de groepen 6 t/m 8 is er ook een vragenvuur georganiseerd. Hierbij kunnen de kinderen
de bankdirecteuren allerlei vragen stellen. Voor de ouders is er een workshop ‘Mijn kind
en geld” die zowel in de ochtend als in de middag wordt gehouden. U kunt zich nog
inschrijven per mail tot en met maandag 30 oktober via: info@eurowijs.nl
We verheugen ons op deze dag!

Leerlingenraad op Basisschool De Zon
Sinds dit jaar hebben we een leerlingenraad.
Een leerlingenraad bestaat uit kinderen uit groep 6,7, en 8. Een leerlingenraad houdt in
dat kinderen ook mogen adviseren en hun mening mogen geven over onderwerpen van
de school.
Vera en Jack uit groep 6, Enola, Ruben, Lynn en Finn uit groep 7 en Jasmijn, Alexis,
Emma, Evy en Jenna uit groep 8A en B.
Dit alles wordt begeleid door Juf Jennifer en Juf Bianca. De voorzitter van de Ouderraad,
Debra, is ook bij de vergaderingen aanwezig.
Om de ideeën van de groepen uit te wisselen hebben we vergaderingen na schooltijd.
Jenna is voorzitter van de leerlingenraad. Wij vertegenwoordigen de mening van
kinderen van de school. Mochten kinderen vragen hebben, dan kunnen ze altijd bij een
van ons langskomen.
We hebben er in ieder geval zin in!
Groetjes van de leerlingenraad

Deze foto hangt ook op de prikborden bij de
ingangen van onze school!
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Nieuwe leerlingen
In de maand november worden de volgende kinderen 4 jaar en beginnen bij ons op
school:
- Siem Drubbel in groep 1/2A bij Juf Sandra en Juf Astrid;
- Jill Buskermolen, Boris Herfst, Mounir Ben Idder in groep 1/2B bij Juf Esther en
Juf Ineke;
- Devin Kooijman en Joep van Rijn in groep 1/2C bij Juf Luut en Juf Ashley.
En nà de herfstvakantie begint Malak van Leeuwen bij ons op school. Zij komt in groep
4/5 bij Juf Niki en Juf Carla.
Wij wensen hen allemaal een fijne speel- en leertijd toe bij ons op school.

Uitslag scholierenveldloop woensdag 4 oktober
In een aparte bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een prachtig verslag van Meester Tim
Verlaan over de scholierenveldloop met ook alle uitslagen.

Verkeerssituatie rondom school
We hebben dit al veel vaker aangegeven maar het probleem blijft bestaan!
Ook van bewoners van de Chrysantenlaan, Orchideeënlaan en Fresialaan ontvangen wij
klachten over het weggebruik van ouders/opa’s-oma’s die kinderen van en naar school
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brengen. Dat er geparkeerd wordt is niet erg, maar er wordt ook (met flinke vaart) tegen
de richting in gereden. Dit levert gevaarlijke situaties op.
Wilt u hier rekening mee houden bij het wegbrengen/halen van uw kind? Zorg dat u de
verkeersregels in acht neemt.

Ouderavond groep 7 én 8 Voortgezet Onderwijs
Donderdag 30 november is de informatieavond over het Voortgezet Onderwijs. Alle
ouders van de leerlingen uit groep 7 en 8 zijn hiervoor uitgenodigd. We starten om 19.30
uur in de aula. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar.

Oproep vanuit Spanje
Hallo allemaal,

Voor de aankleding van het grote sinterklaasfeest
zijn wij op zoek naar oude cd’s die niet
meer gebruikt worden en verkleedkleding wat niet terug hoeft (Pieten-pakken en discokleding).
De spullen kunnen worden afgeven bij Ingrid, bij het kantoor staat een doos/bak waar de spullen in
kunnen.
Alvast bedankt namens ouders van school,
Bianca, Chantal, Desiree, Nathalie, Desiree en Anneke

Studiedag maandag 30 oktober
Maandag 30 oktober (aansluitend aan de herfstvakantie) is de eerstvolgende studiedag
voor de leerkrachten. Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij deze dag.
De eerstvolgende studiedag is pas weer op vrijdag 23 februari 2018 (vrijdag voor de
voorjaarsvakantie).
Tot slot, fijne herfstvakantie en tot dinsdag 31 oktober met de Eurowijsdag!

Extern aangeleverd
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iedagen vrijdag 20 en maand
1)

Vita-Amstelland – Ouder&Kind Adviseur

Ik wil mij even voorstellen;
Mijn naam is Ilona van Tongeren en ik ben de komende 6 maanden ‘Ouder & Kind Adviseur’
als vervanger van Annemieke.

Al 18 jaar ben ik werkzaam als maatschappelijk werker waarvan de laatste 8 jaar bij Vita
Amstelland. In die 18 jaar heb ik verschillende kanten en in verschillende settingen mijn vak
mogen beoefenen. Zo werk ik individueel met mensen, (ex) echtparen, ouders, kinderen en
met groepen.
Ik werk graag met kinderen en ouders, want ieder kind en iedere ouder is uniek. Iedereen
heeft weleens een moment in zijn of haar leven, waarbij ze moeten puzzelen hoe met een
situatie om te gaan. Ook kan het zijn dat je als ouder of kind op momenten niet zo lekker in
je vel zit. Ik kan op die momenten ouders en kinderen helpen om hier hun weg in te vinden.
Mijn ervaring als moeder van twee zoons helpen mij hier zeker bij.
Ik hoop dan ook voor iedereen; kinderen, ouders, leerkrachten en internbegeleiders
toegankelijk te zijn en mee te zoeken naar antwoorden op allerlei vragen. Deze vragen
hoeven niet gerelateerd te zijn aan school. Indien nodig kan ik ook helpen bij het vinden van
passende hulp of de juiste verwijzing.
Hoe komt u met mij in contact?
 U kunt uw vraag neerleggen bij de leerkracht of de internbegeleider. Dan neem ik
daarna contact met u op.
 U kunt telefonisch contact opnemen via 06- 20718748
Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag, vrijdag en om de week op donderdag.
 U kunt uw vraag mailen naar i.van.tongeren@vita-amstelland.nl
 Afspraken kunnen plaatsvinden op school, of bij gezondheidscentrum Waterlinie.
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2)

Aangeleverd door de Hobbyclub

Open avond Hobbyclub
De Hobbyclub vindt elke vrijdagavond plaats in Dorpshuis De Quakel van 19 – 21 uur
voor basisschoolkinderen van 8 jaar en ouder. Hier kunnen kinderen volop met hun
creativiteit in de weer. Zo kan er onder andere getimmerd, gezaagd, geverfd en
geknutseld worden. De leiding van de Hobbyclub bestaat uit een enthousiaste groep
vrijwilligers. In april 2018 gaan wij weer een weekend op kamp!
Op VRIJDAG 3 NOVEMBER 2017 houden wij onze jaarlijkse open avond.
De entree is deze avond gratis en iedereen is welkom om een kijkje te komen
nemen, ook al ben je nog geen 8 jaar (mits onder begeleiding van een volwassene),
zit je al op de middelbare school of ga je helemaal niet meer naar school (zoals de
meeste ouders/verzorgers/opa’s/oma’s).

3)

Aangeleverd door Stichting Atelier De Kwakel

We starten weer met tekenen & schilderen voor kinderen (tussen de 8-12 jaar).
Het is op woensdag tussen 18.45-19.45 uur.
De locatie is Het Dorpshuis in De Kwakel.
Info & opgeven bij Rianne Lek 06 51410070 of markrianne@kpnmail.nl
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Periode: 29 november t/m 20 december (4 x) (m.u.v. kerstvakantie) en 10 jan. t/m
31 jan. 2017 (4 x).
Stichting Atelier De Kwakel.

4)

Aangeleverd door de PCI De Kwakel

Even voorstellen PCI;
PCI betekent: Parochiële Caritas Instelling en
komt voort uit de armenzorg van de R.K. kerk.
De PCI-De Kwakel probeert om in deze
moderne tijd, waarin ieder het financieel
goed zou moeten hebben, hulp te bieden
aan een ieder die door omstandigheden in
financiële of materiële problemen is
gekomen. Door welke oorzaak dan ook. Dit
blijft zeer vertrouwelijk en we zorgen voor
privacy voor betrokkenen.

Ook in De Kwakel zijn er gezinnen die financieel
vastlopen. Contributies kunnen niet makkelijk
betaald worden, er is geen geld om te trakteren
of de ouderbijdrage voor school kan niet worden
voldaan. Herkent u zich hierin?
PCI is er om juist dat zetje te geven om uit het
dal te komen.
Maar de PCI doet meer. Zo ondersteunt de PCI
bijvoorbeeld het sport en spel weekend en
worden er kerstpakketten uitgedeeld (door de
PCI zelf maar ook door betrokken mensen uit de
samenleving die vinden dat een ander het
kerstpakket beter kan gebruiken dan zij). Ook ondersteunt de PCI de
voedselbank en helpt de PCI de Sint door ervoor te zorgen dat er ook wat
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in het schoentje komt bij gezinnen die minder te besteden hebben.
Hiervoor worden speelgoedbonnen beschikbaar gesteld.
We beseffen dat het voor de betreffende mensen lastig is om financiële
hulp te vragen. Vandaar dat we het nogmaals via deze weg onder uw
aandacht brengen. Als u ons denkt nodig te hebben of wellicht een gezin
kent die wij zouden kunnen helpen, dan kunt u dit voorleggen bij Brenda
Turnhout, directeur van De Zon. Zij zal er dan voor zorgen dat wij in
contact met u komen. Weet dat u niet alleen staat in De Kwakel en er een
helpende hand beschikbaar is!
Hartelijke groet, PCI De Kwakel.

5)

Aangeleverd door de kerk

Kinderviering:
Zondag 12 november 2017 om 9:30 uur
Ook in november is er weer een gezinsviering.
Deze valt precies in het weekend van de
diaconie. Wat is dat diaconie hoor ik je
denken.
Diaconie is het maatschappelijk betrokken zijn
bij mensen die het minder hebben.
Vroeger heette dit het armenbestuur van de
parochie, tegenwoordig is dit de PCI, ofwel de
Parochiële Caritas Instelling.(zie het stukje
voorstellen in deze nieuwsbrief van de PCI!)
Diaconie kun je op allerlei manier invullen. Zo is de voedselbank ook een
diaconale instelling, is vluchtelingenwerk ook diaconie. En zo kunnen we
nog wel meer voorbeelden bedenken.
In ieder geval bij diaconie wordt een beroep op je gedaan om je open naar
anderen toe op te stellen zodat je kunt helpen waar nodig is.
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Het thema van deze Kinderviering is dan ook “Om elkaar geven”.
Er zullen deze viering weer veel verhaaltjes en gedichten door en voor
kinderen voorgelezen worden.
Komen jullie allemaal even langs en meezingen met de leuke liedjes?
Neem ook
gezellig je familie
en vrienden mee!
Tot zondag 12
november!
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