16 maart 2018

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

Schooljaar: 2017-2018, nummer 10
In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- Nieuws uit het team
- Even voorstellen 1 en 2
- Fancy Fair zaterdag 24 maart
- Grote Rekendag woensdag 4 april
- Kangoeroewedstrijd 2018
- Schoolvoetbal woensdag 21 en 28 maart
- Vieren Pasen donderdag 29 maart
- Circusdag dinsdag 10 april
- 2 x extern aangeleverd door 1 x door de kerk en 1 x door TSO Solidoe.
- 2 aparte bijlagen bij deze nieuwsbrief 1 van de Bibliotheek en 1 van Solidoe Kids Event

Nieuws uit het team
Afgelopen week is Debbie van Vliet bij De Zon komen werken. Wij wensen haar heel hartelijk
welkom. Zij geeft op maandag groep 6/7 les en op donderdag en vrijdag werkt zij in de
ondersteuning. Zij stelt zich verderop in deze nieuwsbrief aan u voor.
Ook de griepgolf heeft toegeslagen op het team van De Zon. Wij proberen steeds goede oplossingen
te bieden om de kinderen goed les te kunnen geven. Wist u dat een heel aantal teamleden tijdelijk
meer is gaan werken om de tekorten op te vangen?

Even voorstellen (1)
Zoals wij in onze brief van 12 februari j.l. al hebben aangegeven zijn wij zeer verheugd dat wij een
nieuwe directeur hebben gevonden in de persoon van Maaike Berbee, zij stelt zich hieronder verder
aan u voor:
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Beste ouders(s)/verzorger(s),
Vanaf 14 mei start ik als directeur van de Zon en via deze weg wil ik mij
graag aan u voorstellen. Mijn naam is Maaike Berbee. Ik ben 37 jaar en
woon samen met mijn man Eric en twee dochters Anne en Lotte (9 en 7
jaar) in Kudelstaart.
De afgelopen 17 jaar ben ik werkzaam geweest op IKC het Duet,
voorheen basisschool de Regenboog. Ik ben begonnen als leerkracht en
na enkele jaren ben ik mij daarnaast ook gaan bezighouden met
managementzaken. Dat heb ik eerst als bouwcoördinator gedaan en
later ben ik aan de slag gegaan als locatieleider onderwijs. De laatste 4
jaar ben ik samen met de directeur verantwoordelijk geweest voor alle
onderwijs- en personeelszaken binnen het Duet.
Ik heb geleerd dat met goed en uitdagend onderwijs kinderen met plezier
naar school komen en willen leren. De teamleden hebben de afgelopen jaren al veel stappen gezet
om van de Zon een goede en fijne school te maken voor de leerlingen. Ik wil graag met het team, de
leerlingen, jullie als ouders en de andere partners van de school deze ontwikkeling doorzetten, zodat
we er met elkaar een groot succes van maken.
Vanuit de oudervereniging ontving ik een uitnodiging voor de Fancy Fair. Daar ga ik graag op in, dus
misschien dat we dan al even kennis kunnen maken. Ik kijk er naar uit om op de Zon te gaan werken.
Komende weken ga ik mijn werk op het Duet goed afronden, zodat ik na de meivakantie met veel
enthousiasme aan deze nieuwe baan kan beginnen.
Met hartelijke groet,
Maaike Berbee.

Even voorstellen (2)
Mijn naam is Debbie van Vliet en ik ben 28 jaar. Ik kom uit Mijdrecht en werk sinds de
voorjaarsvakantie op basisschool de Zon. Voor de stichting ben ik geen vreemde, ik heb ook al een
jaar op de Springschans gewerkt.
In november heb ik mijn eerste kindje gekregen, een zoon: Senne. In mijn vrije tijd vind ik het dan
ook erg leuk om met hem leuke dingen te doen. Daarnaast kan ik ook erg genieten van gezellige
avonden met vrienden.
Mijn werkdagen zijn maandag, donderdag en vrijdag. Op de maandag ben ik te vinden in groep 6/7
en donderdag en vrijdag ben ik ter ondersteuning of vervanging van zieke collega's.
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Fancy Fair zaterdag 24 maart

Over 1,5 week is het zover!!!
FANCY FAIR op basisschool De Zon!
Kom jij ook?
Zaterdag 24 maart
14:00 - 19:00 uur
Wij hebben leuke activiteiten waarmee de kinderen zich kunnen vermaken tegen lage prijzen zoals:
- Schminken
- Glittertattoo
- Disco
- Bloemschikken
- Knutselen etc.
Ook is er weer een verkoop van planten en bloemen en zal er eigengemaakt werk van de
schoolkinderen verkocht worden.
In de aula zullen wij weer gaan draaien aan het Rad van Avontuur en maak je kans op leuke prijzen!
Aan de inwendige mens is ook gedacht!
Er zullen poffertjes gebakken worden en buiten staat een frietkraam met heerlijke snacks.
De opbrengst van de Fancy Fair komt geheel ten goede aan de kinderen en school. Met de opbrengst
willen we het schoolplein renoveren.
Wij hebben er zin in: Jij ook?
Groetjes Ouderraad De Zon
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Grote Rekendag woensdag 4 april
Ook dit jaar doen wij weer mee aan de Grote Rekendag op woensdag 4 april. Wij wijken hiermee een
week af van de landelijke datum.
Het thema dit jaar is: De school als pakhuis. In de groepen 1 en 2 ligt de nadruk op inventariseren en
opruimen van materiaal. Er wordt geteld en hoeveelheden worden genoteerd in bijvoorbeeld
staafdiagrammen. In de groepen 3 en 4 staan inventariseren, handig stapelen en tellen centraal.
In de groepen 5 en 6 gaat het over inpakken, stapelen, gewicht en volume bepalen. In de groepen 7
en 8 staan verhuisdozen van verschillende groottes centraal. De kinderen gaan een onderzoekje
bedenken waarin ze reken-wiskundige vragen over deze verhuisdozen gaan beantwoorden.
Het belooft weer een leuke, leerzame dag te worden!
We zijn voor deze dag nog op zoek naar:
- Verhuisdozen
- Schoenendozen
- Closetrollen
- Lege sappakken van 1 liter met schroefdop
U kunt deze materialen inleveren bij het technieklokaal.

Kangoeroewedstrijd 2018
Op donderdag 15 maart hebben alle plusklaskinderen weer meegedaan aan de internationale
Kangoeroewedstrijd. Dit is een reken-wiskunde wedstrijd met verrassende opdrachten. Alle kinderen
hebben goed hun best gedaan! De uitslag volgt na de meivakantie.

Schoolvoetbal woensdag 21 en 28 maart
Op woensdag 21 en 28 maart neemt onze school deel aan het schoolvoetbaltoernooi bij
Legmeervogels. De kinderen die hieraan deelnemen hebben een speelschema met tijd/datum
ontvangen. Op de speeldag wordt er een tas met sportkleding meegegeven aan de coach. Het
verzoek is om de tas met gewassen kleding terug te brengen naar school. Een aantal teams is nog op
zoek naar een coach! Graag opgeven bij de groepsleerkracht.
Wij wensen de kinderen veel speelplezier.
De sportcommissie.
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Vieren Pasen donderdag 29 maart

Op donderdag 29 maart vieren wij Pasen op school.
Alle groepen beginnen met een gezamenlijk paasontbijt in de klas. Dit wordt verzorgd door de
kinderen. Elk kind mag op een intekenlijst in de klas aangeven welk product hij of zij meeneemt voor
het ontbijt. Alles wordt met elkaar gedeeld zodat de kinderen lekker samen kunnen smullen.
Na het ontbijt luisteren alle kinderen naar het Paasverhaal. Groep 1 t/m 5 luistert naar een
Paasverhaal op school en groep 6 t/m 8 bezoekt om 10.30 de kerk. Hier wordt een invulling verzorgd
door meneer Vlutters.
Verder zijn er die middag activiteiten in de eigen klas. We rekenen op een gezellige dag!
Vrijdag 30 maart is het Goede Vrijdag en maandag 2 april is het Tweede Paasdag. De dinsdag na
Pasen (3 april) is een lesvrije dag voor groep 1 t/m 8 en een studiedag voor het team.
Alle leerlingen zijn dus vrij van vrijdag 30 maart t/m dinsdag 3 april.
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Circusdag dinsdag 10 april
In kader van cultuureducatie komt op dinsdag 10 april Circus Kristal de kinderen van De Zon de
kunsten van het Circus bijbrengen.
Voor de (groot)ouders, van de kinderen uit de groep 1/2 t/m 4/5 is er van 11.00 - 11.30 uur een
Circusmarkt waar de kinderen hun kunsten vertonen.
De kinderen van groep 5 t/m 8 presenteren van 14.45-15.15 uur wat ze geleerd hebben deze dag.
In de volgende nieuwsbrief volgt er meer informatie over de dag zelf en de ouderhulp, die we deze
dag nodig hebben.
Namens de circuscommissie (Maaike, Sandra en Mery)

op Basisschoo
Extern aangeleverd

1) Aangeleverd door de kerk

Palmpasen 25 maart
Voor de viering van Palmpasen, 25 maart om 9.30 uur, gaan we op dinsdag 20 maart de
Palmpasenstok versieren.
Jullie kunnen direct uit school naar de ontmoetingsruimte komen waar jullie drinken en wat lekkers
krijgen
Waar versier je de Palmpasenstok mee? Dat kan met eitjes (verpakt) theezakjes, leuke versieringen,
andere lekkernijen en uiteraard mag je ook zelf dingen bedenken.
Een Palmpasenstok, crêpepapier om te versieren, plakband, scharen zijn aanwezig.
Brengen jullie het lekkers mee?
Na het versieren blijven de stokken in de ontmoetingsruimte. Op zondagmorgen, voor de viering
krijgen jullie het broodhaantje op de stok en een palmtakje.
Jullie worden zondag 25 maart om 9.15 uur in de ontmoetingsruimte verwacht zodat we met elkaar,
in processie de kerk binnengaan.
Tot de 20e!
Namens de ouders die de viering voorbereiden: Bernardien Meijer
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2) Nieuwsbrief maart TSO - Solidoe

Hallo allemaal,
Daar is hij dan weer hoor …….. nieuws vanuit de TSO.
Na alle kou die we hebben gehad, is het weer heerlijk buitenspeelweer en daar genieten de kinderen
en wij als team ook heel erg van.
We zijn altijd bezig met kijken wat er speelt onder de kinderen qua interesses. We kregen van de
kinderen de feedback dat ze het heel erg leuk vonden als er weer eens een tostidag werd gedaan. Wij
hebben daarom voor dit schooljaar besloten om in de week voor elke vakantie een tosti dag te doen
voor de kinderen die overblijven.
We hebben ervoor gekozen om de groepen te splitsen. Dat houdt in:
Dinsdag 24 april :
groepen:
1-2 A
1-2 B
1-2 C
3A
3B
4

Donderdag 26 april :
groepen:
4-5
5
6
6-7
7
8A
8B

Wat houdt de tostidag in: de spullen voor de tosti geeft u zelf even mee in de brood trommel van uw
kind (max. 2 tosti's per kind). Wij verzorgen de tosti-ijzers, de mayonaise, curry en ketchup.
Uiteraard is het niet verplicht om uw kind een tosti mee te geven en kan uw kind ook de door u
meegegeven normale lunch eten.
Heeft u vragen over de tostidag, dan kunt u mailen naar: tsodezon@solidoe.nl
Tot slot hierbij nog een teamfoto, zodat u een gezicht bij de naam kan voegen, die u misschien wel
eens hoort van uw zoon of dochter. Missende op de foto, maar wel bij het team horend :
Gina, Camilla en Fabiënne
Groetjes het TSO team
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