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In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- Nieuws uit het team
- Staking 14 maart
- Onderwijsinhoudelijk nieuws
- School van de week in de Waterlelie
- Aangeleverd door de ouderraad
- Tot slot

Nieuws uit het team
De intern begeleider Jeannette Stange is sinds vorige week afwezig. Zij wordt geopereerd en moet
komende maanden hiervan herstellen. Wij wensen haar van harte beterschap. Wij kunnen u
mededelen dat wij interim intern begeleider Monique Wessels bereid hebben gevonden om 2 dagen
op dinsdag en woensdag te komen werken op De Zon. Monique heeft vorig jaar ook al op De Zon
gewerkt naar volle tevredenheid.

Staking woensdag 14 maart
Aan: ouders en verzorgers van leerlingen van groep 1 tot en met 8
Betreft: opnieuw staking op 14 maart
Beste ouders, verzorgers,
De leerkrachten in Nederland gaan weer staken! Ditmaal zijn het estafette stakingen door
het hele land.
Ook op De Zon staken alle leerkrachten. Dat betekent dat in alle groepen géén les gegeven
wordt die dag. Een leerkracht die staakt is niet aanwezig en wordt niet vervangen. Uw kind
kan deze dag dus niet naar school.
Staken alle leerkrachten?
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Staken is een recht, geen plicht. Niet staken mag dus ook. Alle leerkrachten staken maar niet
alle onderwijs ondersteunende personeelsleden staken. Op 14 maart is een aantal
teamleden dus wel aanwezig op school.
Opvangmogelijkheden:
Ouders van kinderen die gebruik maken van onze naschoolse opvang, kunnen met Solidoe of
de Speelinn contact opnemen.

Onderwijs inhoudelijk nieuws
De school is nog steeds volop in ontwikkeling om het onderwijs aan de kinderen te
optimaliseren.
Het team heeft gewerkt om de laatste Cito-toetsgegevens en methode-gebonden-toetsen
te analyseren en in een groepsoverzicht te zetten. De analyse van deze gegevens
gebruiken we om, ook in de tweede helft van het schooljaar, aan te sluiten op de
ontwikkeling van de leerlingen. Door samen gegevens te analyseren, merken we dat we
meer zicht krijgen op het leer-en ontwikkelingsproces, waardoor de kinderen de
instructie krijgen die past bij hun onderwijsbehoeften.
Daarnaast hebben de leerkrachten van de groepen 1-2 en nu ook de leerkrachten van
groepen 3-4 deelgenomen aan de cursus: ‘Met sprongen vooruit’. Deze cursus geeft ons
meer zicht op rekenleerlijnen. Daarbij zijn er verschillende interactieve lesideeën
besproken, zodat leerkrachten weer geïnspireerd zijn om met alle leerlingen gemotiveerd
aan de slag te kunnen gaan op het gebied van rekenen.

Eindadvisering groep 8
Vorige week zijn de eindadviezen voor groep 8 gegeven. De school geeft hier aan welk type
Voorgezet Onderwijs het beste zou passen bij de leerling. Alle leerlingen en ouders zijn zich
aan het oriënteren en inschrijven op het VO.
Groep 8 doet dit jaar de CITO eindtoets digitaal op de Chromebooks op 17, 18 en 19 april.

School van de week bij zwembad De Waterlelie
Woensdag 7 en zaterdag 10 maart is onze school ‘school van de week’ bij zwembad De
Waterlelie in Aalsmeer. Dit betekent dat er op deze dagen met korting gezwommen kan
worden. De kortingskaarten kunnen de kinderen tegen die tijd bij de leerkracht krijgen.
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Aangeleverd door de Ouderraad

Vanwege weinig animo zal er dinsdag 6 maart 2018 geen schoonmaakavond op school zijn.
De eerstvolgende schoonmaakavond staat gepland op donderdag 17 mei 2018.
Wilt u ons een handje helpen? Meldt u aan via or@basisschooldezon.nl
Groeten van Esther de Vries en Conny van Kessel

Tot slot
Vandaag vrijdag 23 februari is een lesvrije dag. Alle kinderen zijn vrij.
Wij wensen u een hele fijne voorjaarsvakantie. Wij hopen u en uw kinderen weer te zien
op maandag 5 maart.
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