10 november 2017

Nieuwsbrief De Zon

Hallo

Digitale nieuwsbrief van RKBS De Zon voor ouders/verzorgers

Schooljaar: 2017-2018, nummer 5
In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
-

Nieuws uit het team
Eurowijsdag 31 oktober
Inspectiebezoek 21 november
Oudertevredenheidspeiling
Automatische incasso ouderbijdrage
Wisseling in samenstelling Ouderraad
Ouderraad zoekt hulp
Inloggen in digitale bibliotheek Schoolwise
Nieuws uit Spanje
Tafeltennistoernooi VDO 16 december
Autootjes gezocht
Herhaling: Ouderavond groep 7 en 8 Voortgezet Onderwijs

En 2 aparte bijlagen bij deze nieuwsbrief
- Nieuwsbrief Videt
- Nieuwsbrief Bibliotheek

Nieuws uit het team

Voorgaande nieuwsbrieven hebben we u geïnformeerd over het vertrek van Juf Sarah uit groep 6/7
en Juf Ellen uit groep 3A en het zwangerschapsverlof van Juf José van groep 7. Ook Juf Linde uit
groep 5 heeft aangegeven minder te willen werken. De krapte op de arbeidsmarkt wat betreft
leerkrachten, maakte de invulling van deze ontwikkelingen niet gemakkelijk.
Wij zijn dan ook blij u te kunnen melden dat we voor alle vacatures een goede oplossing hebben
gevonden!
Voor groep 6/7 en 7 komt een nieuwe leerkracht Juf Kim Bosman.
Zij gaat op dinsdag en woensdag voor groep 7 en donderdag en vrijdag voor groep 6/7.

Juf Linde maakt na kerstvakantie de overstap van groep 5 naar groep 3A.
Groep 5 zal dan fulltime les krijgen van een nieuwe leerkracht Meester Hans Tuinenburg. In een
volgende nieuwsbrief zullen Juf Kim en Meester Hans zich aan u voorstellen.
Wij kijken uit naar de samenwerking met Juf Kim en Meester Hans en wensen hen een fijne tijd op
De Zon.
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eerlngenraad op Basisschool
Eurowijsdag 31 oktober
Dinsdag 31 oktober was het dan eindelijk zover: ”De Eurowijsdag”.
Deze dag was perfect georganiseerd door de medewerkers van Eurowijs.
De kinderen én de leerkrachten hebben een fantastische dag gehad.
Foto’s en ook een filmpje van deze dag kunt u terugvinden op de site van de school.

Inspectiebezoek dinsdag 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.

Oudertevredenheidspeiling
Wat fijn om te merken dat al een aantal ouders de oudertevredenheidspeiling hebben
ingevuld. Vorige week heeft u de link ontvangen. Heeft u de peiling nog niet ingevuld, wilt u
dit dan alsnog doen?
Het team van De Zon werkt voortdurend aan de onderwijskwaliteit en het welzijn van alle
kinderen. Om zorg te dragen voor deze kwaliteit is uw mening voor ons erg belangrijk. Deze
informatie gebruikt de school om een nieuw Schoolplan 2018-2022 te schrijven.
Daarom willen wij elke ouder/verzorger vragen om online een vragenlijst in te vullen.
De gegevens van de oudertevredenheidspeiling willen wij gebruiken om een goed beeld te
krijgen van de tevredenheid van de ouders/verzorgers over verschillende kwaliteitsaspecten
wat betreft ons onderwijs en onze organisatie.

Automatische incasso vrijwillige ouderbijdrage
De penningmeester van de Ouderraad wil u hierbij laten weten dat de automatische
incasso van de vrijwillige ouderbijdrage op 20 november a.s. zal plaatsvinden. Dit naar
aanleiding van het vorig jaar door u ingevulde en ondertekende machtigingsformulier.
De ouderbijdrage bedraagt € 40,-- per kind.
Indien u de ouderbijdrage zelf wenst over te maken is dit € 42,50 per kind. Mocht u dit
nog niet betaald hebben, dan kunt u dit overmaken op het bankrekeningnummer van de
Ouderraad NL49RABO 03635 51 875 o.v.v. voor- en achternaam van uw kind en welke
groep.
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Wisseling in samenstelling Ouderraad
We hebben dit schooljaar een wisseling van de wacht in het team van de ouderraad. Als
eerste willen we Christel van Dijk, Arnoud van der Knaap, Mariëlle van Scheppingen en
Desiree Schaefers bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren. We hebben het team
kunnen versterken met Erwin Hogervorst, Martine Schijf, Marco Heij en Mathijs van der
Knaap. Wij hopen als team dat we met hulp van de ouders de kinderen op de Zon een
leuke tijd kunnen bezorgen. Daar kunnen we ieders hulp bij gebruiken. Een zonnige groet
vanuit de Ouderraad.

Ouderraad zoekt hulp
Waar kan je de Ouderraad mee helpen gedurende het schooljaar? … want vele handen
maken licht werk!
Waar kunnen we je hulp voor gebruiken?


Vrijdag 17 november 2017 om 19.00 uur
School in Sinterklaas-sfeer brengen



Woensdag 6 december 2017 om 19.00 uur
Sinterklaas versiering opruimen en Kerstversiering ophangen



Woensdag 3 januari 2018 om 19.00 uur
Kerstversiering eraf halen en opruimen
Fancy Fair:
De Fancy Fair is een evenement die om het jaar terugkeert en waar wij geld
inzamelen voor school. De OR regelt de FF en het opgehaalde geld wordt besteed
aan een groot project voor school waar alle kinderen wat aan hebben. Denk hier
bij aan het Technieklokaal, geluidinstallaties, geluidspanelen en meubilair voor in
de aula, etc. Deze dag is leuk voor jong en oud. In de aula is er een groot Rad
van Fortuin, waarbij loten worden verkocht. Bijna alle prijzen worden gesponsord
door bedrijven uit de regio. In de lokalen zijn er voor kleine prijsjes activiteiten
voor de kinderen te doen. Denk hierbij aan schminken, knutselen, grabbelton,
spelletjes, etc. Een groot succes is ook de Planten en Bloemenshop!



Vrijdag 23 maart 2018 om 13.00 uur
Helpen met aankleding voor de Fancy Fair



Zaterdag 24 maart 2018 om 11.00-19.00 uur
Fancy Fair: hulp in de lokalen bij spelletjes, grabbelton, etc.



Zondag 25 maart 2018 om 11.00 uur
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Opruimen spullen Fancy Fair

We vinden het prettig als onze kinderen les krijgen in een schone leefomgeving.
Wij als OR willen daar ook graag een steentje in bijdragen. Willen jullie ons ook
daarbij helpen?




Maandag 8 januari 2018 om 19.00 uur
Dinsdag 6 maart 2018 om 19.00 uur
Donderdag 17 mei 2018 om 19.00 uur
Wil je komen helpen? Meld je aan via or@basisschooldezon.nl of stuur een whats
app bericht naar ons, zodat we weten hoeveel hulp we kunnen verwachten .
De Ouderraad is blij met al jullie hulp, dus wij zorgen voor koffie/thee en wat
lekkers tijdens de ze avonden.
Als er nog vragen zijn dan horen wij dat graag.
Met vriendelijke groet,
Namens de Ouderraad,
Esther de Vries 06-30197738
Conny van Kessel 06-17744190

Inloggen digitale bibliotheek Schoolwise

Op de website van de bibliotheek Uithoorn ( Amstelland) staat het logo van onze school met daarin
een link naar onze digitale bibliotheek Schoolwise.
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https://www.debibliotheekamstelland.nl/schoolwise.html
Via deze link kan uw kind zien welke boeken onze school in de schoolbieb heeft, er kunnen filmpjes
worden bekeken, informatie worden opgezocht en uw kind kan boeken in onze schoolbieb
reserveren om op school te lezen. Om te kunnen reserveren kan je op die site rechts bovenaan op
aanmelden klikken. De gebruikersnaam, wachtwoord combinatie is hetzelfde als voor de bibliotheek
van Uithoorn/Aalsmeer.
Heeft u nog nooit een wachtwoord ingevoerd, dan is het pasnummer de gebruikersnaam en het
wachtwoord, de geboortedag/maand combinatie. Denk aan een 0 bij getallen onder de 10.
6 nov wordt dan 0611
Op onze site www.basisschooldezon.nl is ook een link naar Schoolwise.

Nieuws uit Spanje
Het laatste nieuws is, is dat de stoomboot wel onderweg is, maar ons heel binnenkort
van alles laat weten. Wordt vervolgd.

Tafeltennistoernooi zaterdag 16 december 2017
Zoals ieder jaar organiseert tafeltennisvereniging VDO het basisscholentoernooi voor
kinderen die in groep 4 t/m 8 zitten. Wij hopen dat er ook dit jaar weer veel
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aanmeldingen komen vanuit onze school voor dit altijd zeer gezellige toernooi. Zaterdag
16 december 2017 aanvang 13.00 uur
De kinderen kunnen zich met een team inschrijven bij de eigen leerkracht tot 28
november a.s.
 Een team bestaat uit drie spelers of speelsters
 Er is een jongens- en meisjescompetitie
 Een team dat bestaat uit jongens en meisjes speelt in de jongenscompetitie
 Voor spelers of speelsters die een eigen batje hebben is het raadzaam deze zelf mee te
nemen.
Deelname is gratis. Wij hopen u en de kinderen te mogen begroeten op zaterdag 16
december aanstaande.

Autootjes gezocht
Wie heeft er thuis autootjes liggen waar niet meer mee gespeeld wordt?
Groep 3 speelt graag met auto's in de bouwhoek en zal er heel blij mee zijn.
Alvast bedankt!

Herhaling: Ouderavond groep 7 en 8 Voortgezet
Onderwijs
Donderdag 30 november is de informatieavond voor 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.
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