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In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
-

Terugblik 2017
Nieuws uit het team
Even voorstellen 1, 2 en 3
Informatie VO-avond groep 7 en 8
Verlof aanvragen
Oproep
Nieuwe leerlingen
Gevonden voorwerpen
Ontwikkelingen binnen Medezeggenschapsraad De Zon
Nieuws van de Ouderraad (over Sinterklaasfeest, Themalokaal, schoonmaken op
school, opruimen kerstversiering en stamppottenbuffet)
2 x extern aangeleverd: 1) Aangeleverd door KDO over Sport en Spel ochtend 5
januari 2018 en 2) door Honk- en softbalvereniging Thamen

1 aparte bijlagen bij deze nieuwsbrief van de Bibliotheek

Terugblik 2017
Beste ouder(s), verzorger(s),
Afgelopen jaar is er weer hard gewerkt om de kwaliteit van de school te verbeteren op
De Zon. De leerkrachten geven doelgerichter les, er zijn Chromebooks aangeschaft
waardoor de kinderen alles kunnen inoefenen via ICT programma’s, er zijn nieuwe
methodes ingevoerd en er is een nieuwe cyclus gestart met planmatig werken. Dit is een
kleine greep van alle veranderingen die er zijn ingevoerd.
We zijn dit jaar begonnen met een andere manier van oudergesprekken voeren. Zo
voerden we aan het begin van het schooljaar startgesprekken om de overdracht tussen
de groepen beter te laten verlopen. Op deze manier proberen we de ouders te betrekken
bij het onderwijs.
Er worden in deze periode en de komende periode kindgesprekken gevoerd met de
kinderen van groep 6, 7 en 8 om kinderen meer te betrekken bij het onderwijsleerproces.
Er zijn pré-adviezen gegeven aan groep 7, de huidige groep 8. Dit zodat de kinderen zich
beter kunnen oriënteren op het Vervolg Onderwijs.
De inspectie is in november geweest, we hebben op alle onderdelen voldoende gescoord.
Dat is goed nieuws. Nu is de volgende stap om de CITO eindtoets in groep 8 op
gemiddeld landelijk niveau te scoren. We wachten het rapport van de inspectie nog af. En
we blijven onder toezicht.
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Daarnaast is er wat wisseling geweest in het team van De Zon. Na de vakantie starten
we met 2 nieuwe leerkrachten. Verderop in deze nieuwsbrief stellen ze zich aan u voor.
Afgelopen weken heeft De Zon in het teken gestaan van de feestdagen en Kerst. In de
klassen is veel met elkaar gesproken, geknutseld, gezongen en getekend. De kinderen
van groep 1 tot en met 5 zijn in de kerk geweest. En er was ook een mooie viering voor
alle kinderen en ouders van de hele school. Daar is het kerstverhaal uitgebeeld met een
schimmenspel. Kerst is altijd weer een bijzondere tijd met elkaar en de dierbaren.
Nogmaals dank aan alle hulpouders, de MR en de OR die zich deze afgelopen tijd weer
voor de school hebben ingezet.
Wij wensen u een heel fijne vakantie, een prettig kerstfeest en een mooi uiteinde toe. Wij
hopen u en uw kinderen gezond weer te zien op maandag 8 januari 2018.
Met hartelijke groet,
Brenda Turnhout
Directeur BS De Zon

Nieuws uit het team
het team
Hierbij willen wij u informeren dat onze collega Bianca Kaneman, nu nog leerkracht groep
6/7, een andere baan heeft gevonden. Na 17 ½ jaar bij De Zon te hebben gewerkt is het
voor haar tijd voor een nieuwe stap. Zij gaat werken op Basisschool De Schakel voor
speciaal basisonderwijs in Amstelveen.
Onze nieuwe collega Kim Bosman (zij stelt zich later in deze nieuwsbrief aan u voor) gaat
samen met Meester Maarten voor groep 6/7.
We zijn blij met de oplossing, het blijft een uitdaging om leerkrachten te vinden, als u
iemand weet, laat het ons weten

)
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Even voorstellen (1)
Hallo allemaal.
Vanaf 8 januari ben ik de nieuwe meester van groep 5. Mijn naam is Hans Tuinenburg.
Ik woon in de De Hoef, samen met mijn vrouw Margreet en onze kippen en poezen.
Ik heb jarenlange ervaring in het basisonderwijs in buurgemeente De Ronde Venen.
De afgelopen negen jaar heb ik bij NEMO Science Museum in Amsterdam en bij de
Europese Ruimtevaart Organisatie (ESA) in Noordwijk gewerkt, op de afdeling Educatie.
Daar ontwikkelde ik lesmaterialen voor in de klas en gaf
er workshops aan leerkrachten over techniek en
wetenschap, vanuit de context van ruimtevaart.
Wetenschap en techniek zijn belangrijke onderdelen van
onze samenleving en leerlingen hier al vroeg mee in
contact brengen vind ik een belangrijk onderdeel van
het onderwijs. Het is ook heel goed te combineren met
alle andere vakken op school.
Ik heb heel veel zin in om weer in de klas te staan en de
leerlingen van groep 5 van De Zon te begeleiden tijdens
hun ontwikkeling naar zelfstandige wereldburgers. Na de
Kerstvakantie komen we elkaar vast tegen. Ik kijk er naar uit.
Fijne feestdagen, Hans Tuinenburg

Even voorstellen (2)
Graag wil ik me even voorstellen, omdat ik vanaf januari op de Zon mag komen
lesgeven. Ik ben Kim Bosman, 37 jaar en ik kom uit Alphen a/d Rijn. Ik heb16 jaar op
een basisschool in Alphen gewerkt, als leerkracht van midden- en bovenbouwgroepen en
als coach voor kinderen en stagiaires. Als ik vrij ben vind ik het leuk om te tekenen en
schilderen, lezen, reizen en sporten. Ik heb erg veel zin om in januari in de Kwakel te
gaan starten voor groep 6/7; tot dan!
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Even voorstellen (3)
Graag stel ik me even voor! Mijn naam is Maartje Jacobs en ik
ben de komende periode werkzaam als interim intern begeleider
en coördinator op basisschool De Zon. Juf José is met
zwangerschapsverlof en ik zal haar taak als coördinator
overnemen. Tevens zal ik juf Jeanette ondersteunen bij het IB werk.
Ik woon in Limburg en werk als onderwijsadviseur bij BMC in Amersfoort. Dit betekent
dat ik allerlei opdrachten uitvoer voor onderwijsorganisaties door heel Nederland. De
afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan op verschillende scholen, zowel in het regulier
als in het speciaal onderwijs. Mijn hart ligt bij het mogelijk maken van een optimale
ontwikkeling voor ieder kind. Doordat ik veel met beleid bezig ben zal ik wellicht niet zo
zichtbaar zijn in de school. Mocht u het prettig vinden om kennis te maken dan mag u
gerust even binnen lopen. Mijn werkdagen zijn op dinsdag, woensdag en donderdag.

Maartje Jacobs – Interim intern begeleider en coördinator

Informatie VO-avond 7 en 8
Donderdag 30 november is de voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs geweest
voor de groepen 7 en 8. Alle informatie van die avond is terug te lezen via onze
site:www.basischooldezon.nl onder het kopje Downloads.

Verlof aanvragen
Hierbij willen wij nog graag aangeven dat het aanvragen van verlof zes weken voor de
bedoelde datum ingeleverd dient te worden bij de directie van de school.

Oproep
Wij zijn op zoek naar ouders/verzorgers/opa’s of oma’s die bereid zijn om 1 à 2 keer per
jaar lusjes aan onze handdoeken te zetten. Er heeft zich weleens een ouder gemeld,
maar wij weten niet meer wie dit was.
Aanmelden kan bij Ingrid van de administratie.

rLaad op Basisschool
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Nieuwe leerlingen
In januari worden de volgende kinderen 4 jaar en beginnen bij ons op school:
- Laura Maijenburg in groep 1/2A bij Juf Sandra en Juf Astrid en
- Kees Jansen in groep 1/2B bij Juf Esther en Juf Ineke.
Wij wensen hen een fijne speel- en leertijd toe bij ons op school.

Gevonden voorwerpen
Naast de hoofdingang staat aan de linkerkant een grote zwarte gevonden voorwerpenbank. Deze bank wordt iedere vakantie geleegd. Kleding en handdoeken worden
gewassen en samen met schoenen en andere attributen naar een goed doel gebracht.
Kijkt u a.u.b. of er nog iets van uw kind(eren) bij zit.

Ontwikkelingen binnen Medezeggensschapsraad De Zon
Samenstelling Medezeggenschapsraad De Zon
Onlangs is het aantal leden van de Medezeggenschapsraad (MR) van De Zon en de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) aangepast in verband met de zwaarte van de
werkzaamheden voor beide overlegorganen. De GMR is de overkoepelende MR van De Zon en de
Springschans.
De MR bestond tot voor kort uit 4 ouders en 4 leerkrachten. In de GMR zaten vanuit De Zon altijd 1
ouder en 1 leerkracht. Deze aantallen hebben we als volgt aangepast:



MR De Zon: 3 ouders en 3 leerkrachten
GMR: 2 ouders en 2 leerkrachten vanuit De Zon

In de GMR worden belangrijke onderwerpen besproken die voor beide scholen van belang zijn. Door
de uitbreiding van de GMR kan de besluitvorming daar nog beter en zorgvuldiger gaan plaatsvinden.
Het reglement van de MR en de GMR zal aan deze wijzigingen worden aangepast.
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De voorzitter van de MR van De Zon is vanaf het begin van dit schooljaar Angèl Jansen (leerkracht) en
de secretaris Nadine Rekelhof (ouder). Vanuit de oudergeleding van de MR hebben Debby Stokman
en Marloes Verbruggen de overstap gemaakt naar de GMR.

Speerpunten MR afgelopen en komende periode
Kwaliteit van het onderwijs
De afgelopen periode heeft de MR zich vooral gericht op de kwaliteit van het onderwijs en het volgen
van de afgesproken verbeteringen die zijn vastgelegd in het inhoudelijk jaarplan. De MR is positief
over de eerste resultaten en de enthousiaste wijze waarop de directie en leerkrachten zich hiervoor
inzetten!
Financiën
Geld is een belangrijk aspect bij de verbetering van het onderwijs. Daarom heeft de MR zich hard
gemaakt via gesprekken met de penningmeester van het bestuur om de benodigde financiële
middelen hiervoor vrij te maken. We zijn blij dat dit heeft geleid tot de benodigde investeringen in
onder andere leermiddelen en extra ondersteuning.
Ook de komende periode zal de MR zich richten op de kwaliteit van het onderwijs en de begroting.
Ook zal de werkdruk van de leerkrachten en de groepsgrootte op de agenda staan.

Vragen/opmerkingen?
Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de oudergeleding van de MR:
Froukje Wegman
Nadine Rekelhof
Roeland van Dijk
U kunt ook een mail sturen naar mr@basisschooldezon.nl.

Nieuws vanuit onze Ouderraad

Het lijkt alweer lang geleden, maar hieronder het verhaal van ons Sinterklaasfeest, zoals het
in de krant heeft gestaan:
Mysterie verdwenen Pietenpak opgelost.
Op woensdag 29 november kwamen er een paar Pieten naar Basisschool De Zon. Zij
vertelden ons dat alle kinderen die dag hun schoen mochten zetten. Maar nog belangrijker
nieuws was dat op maandag 4 december Sinterklaas met zijn Pieten naar onze school
zouden komen om er een gezellig feest van te maken. Natuurlijk keken wij hier erg naar uit.
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We dansten in onze eigen Pietendisco en oefenden nog harder om een dans in te studeren
om Sint en zijn gevolg welkom te heten op maandag. Alleen was er iets vreemds gebeurd. Er
hing in de Pietendisco een prachtig Pietenpak vol glitters en muzieknoten, maar je snapt het
misschien al, sinds 29 november was het pak spoorloos verdwenen. We zochten goed maar
kwamen tot de conclusie dat het echt verdwenen was en dat 1 van de Pieten het op die
woensdag misschien wel meegenomen had.
Dit mysterie werd 4 december opgelost, want toen Sinterklaas aankwam met een vrolijk
hobbelend disco-busje sprongen er een paar dansende Pieten uit. En wat bleek? 1 van de
Pieten droeg het prachtige Pietenpak en danste er vrolijk op los.

Deze Piet had het glitterende pak niet kunnen weerstaan en heeft het meegenomen.
Juf Brenda en juf Esther heetten Sint en zijn Pieten van harte welkom. Dit was het begin van
een heerlijke dag. De Piet heeft de hele dag kunnen dansen en 'shinen' in het discopak. De
Ouderraad was druk met de koffie en het lekkers om Sint en de Pieten te verzorgen, er
waren cadeaus en pepernoten voor ieder kind. Sint en de Pieten danste met elke groep even
mee in de Pietendisco. En de hoogste groepen hadden plezier met het lezen van gedichten
en het openen van surprises. Om 11.45 uur zwaaiden wij al dansend Sinterklaas en zijn
Pieten weer uit en de Sint beloofde dat hij volgend jaar terug zal komen. We kijken terug op
een sfeervolle dag.
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Themalokaal van Pietendisco naar Kerstdisco.
Hierbij willen we de ouders bedanken die het themalokaal
zo mooi hebben ingericht. Eerst alles in stijl gemaakt voor
de Pietendisco en daarna omgetoverd naar
Kerstdisco.
Het ziet er geweldig uit en de kinderen
hebben er al heel wat uurtjes kunnen
feesten.

Schoonmaken op school. Kom je ook helpen?
We vinden het prettig als onze kinderen les krijgen in een schone leefomgeving. Willen
jullie ons ook daarbij helpen?
Maandag 8 januari 2018 om 19.00 uur
Neem zelf je emmer mee tijdens de schoonmaakavonden,
wij zorgen voor doekjes, sop en natuurlijk voor koffie, thee
en wat lekkers erbij!
Zet je de volgende datums ook alvast in je agenda?
Dinsdag 6 maart 2018 om 19.00 uur
Donderdag 17 mei 2018 om 19.00 uur
Als je komt graag aanmelden via or@basisschooldezon.nl ,
zodat we er rekening mee kunnen houden.
Bedankt namens de Ouderraad,
Esther de Vries 06-30197738 en Conny van Kessel 0617744190

Opruimen kerstversiering
De vakantie gaat bijna beginnen … de school is super mooi versierd, maar dat moet
helaas allemaal weer opgeruimd worden. We gaan woensdag 3 januari om 19:00 uur alle
spullen eraf halen. Kom je ons ook een handje helpen? Vele handen maken licht werk!
Meld je aan via or@basisschooldezon.nl of kom gezellig binnen lopen.

8

22 december 2017
Stampottenbuffet
Wat was het weer een succes en bedankt allemaal voor de gezellige avond!
Bij de entree was het aangekleed met kerstmuziek, kerstbomen en een echte
sneeuwmachine. Bij binnenkomst hebben de ouders de kinderen naar de klassen
gebracht en zijn daarna in de aula lekker komen eten van het stampottenbuffet. Ook de
bar was geopend met Glühwein, warme chocolademelk met slagroom en fris. Wat was er
dit jaar weer veel animo onder de ouders!
De aula hebben we mooi aangekleed in Winter Wonderland thema. Heeft u de mooie
doeken gezien aan de wanden? Deze hebben we gratis mogen lenen bij Lek
Themadecoraties, waarvoor onze dank!
We hopen dat iedereen het naar zijn zin heeft gehad en hopelijk weer tot volgend jaar!
De Ouderraad

Erk

Extern aangeleverd:

1)

Aangeleverd door KDO

Op vrijdag 5 januari 2018 is er van 9.30 tot 12.00 uur in de grote
sporthal bij KDO aan de Vuurlijn in De Kwakel een
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Sport en spel ochtend voor de jeugd
Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar kunnen naar hartenlust bewegen op
de sportattributen die we gaan uitzetten. Voor € 3,00 contant kan je
in je schone binnen gympen je de hele ochtend vermaken.
Voor nadere informatie mail naar gymnastiek@kdo.nl.

door Honk- en softbalvereniging Thamen
2)

Aangeleverd door Honk- en softbalvereniging
Thamen

Kom jij ook meetrainen?
Vanaf zaterdag 6 januari beginnen de trainingen van de honkbal- en softbalvereniging Thamen
weer in de zaal.
En dit is een ideaal moment om in te stromen!
Ben jij 5 jaar of (veel) ouder kom dan lekker geheel GRATIS 4 weken meetrainen (en dat is geheel
vrijblijvend).
Het enige wat je nodig hebt zijn binnengympen en een trainingsbroek. Wij zorgen voor alle
andere materialen.
😉

Wij hebben teams en mogelijkheden in alle leeftijdsgroepen en voor jongens en meisjes. Beeball,
softbal, honkbal of mixed slowpitch.
Ons seizoen start in januari en loopt tot begin oktober.
Komend seizoen zijn er ongeveer 20 teams actief en naast de wedstrijden en trainingen
organiseren wij ook allerlei andere leuke activiteiten.
Voor meer informatie inzake de exacte tijden voor de trainingen kunt u contact met ons opnemen
via het emailadres: nieuweleden@thamen.info
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