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Nieuws uit het team
Wel en wee
Juf Mirjam, zij werkt als onderwijsassistent, helpt dagelijks in groep 4. Verder is Juf Tessa van
groep 4 nog even met ziekteverlof. Ook is juf Ilse uit groep 4 aan het herstellen van een ernstige
griep.
De operatie van Juf Jeannette, de intern begeleider is goed gegaan. Juf Jeannette is wel nog
langdurig aan het herstellen. Haar taken worden waargenomen door interim IB-er Monique
Wessels.
Dit alles heeft het team onder andere opgevangen met een aantal teamleden dat extra is gaan
werken!
Na de meivakantie komt Juf José terug van haar zwangerschapsverlof. Daarnaast nemen wij na de
meivakantie afscheid van de interim coördinator Maartje Jacobs.

Afscheid directeur Brenda Turnhout
Na de meivakantie legt Brenda Turnhout haar functie als directeur neer. Deze wordt overgenomen
door Maaike Berbee. Brenda blijft tot de zomervakantie verbonden aan de school in de rol van
intern begeleider. Daarna neemt Brenda afscheid van De Zon en gaat zij voor zichzelf beginnen als
coach.

Onderwijsinhoudelijk nieuws en ICT
Op de studiedag van 3 april heeft het team zich beziggehouden met een vernieuwde visie &
missie. Dit al onder leiding van Maaike Berbee. De Stichting heeft een Koersplan ontwikkelt met
daarin een aantal kernwaarden: aandacht ,bevlogen, vertrouwen en eingeheid.
Vanuit daar kiest De Zon ook haar koers. Afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor de
kwaliteit van het onderwijs. En wellicht is het nu tijd voor bezinning op de Koers van het
onderwijs.
ICT
Op de studiedag van 3 april zijn er 6 nieuwe smartborden in de klassen opgehangen. Deze borden
zijn multifunctioneel en zijn meer ondersteunend voor het lesgeven in de klas.

Verschillende instructieniveau’s
Er zijn wat vragen omtrent de instructiegroepen waar de school mee werkt. Het gaat over de
vakken, rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Kinderen hebben verschillende
instructiebehoeften. Daarom worden de resultaten van de kinderen geanalyseerd op een
datamuur. Dan bekijkt de school hoe de kinderen scoren op methode gebonden toetsen en niet
methode gebonden toetsen. Daar wordt gekeken naar de instructiebehoeften van de kinderen,
welke uitleg hebben ze nodig van hun leerkracht. Daarin is er basis, verkorte en verlengde
instructie. Alle kinderen krijgen wel dezelfde stof aangeboden. Kinderen kunnen zelf ook per les
aangeven of zij nog meer uitleg nodig hebben, of juist al snel kunnen beginnen omdat ze het
snappen. De leerkrachten noemen dit aanpak 1, 2 of 3.

Privacy wetgeving
Zoals u misschien vanuit het nieuws heeft begrepen, moet elke school zich houden aan de nieuwe
wetgeving op privacy. Komende week ontvangt u van ons een brief waarin u kunt aangeven of u
wilt dat uw kind op foto’s staat op de website, schoolgids en Facebook. De school heeft dit eerder
aan u gevraagd of u hier bezwaar tegen had. Dit mag niet meer volgens de nieuwe wetgeving, dus
wij vragen van u een schriftelijk formulier in te vullen. Komende week krijgt u meer informatie
hierover.

Hulpouders
De school realiseert zich, dat er veel beroep op ouders wordt gedaan. Er zijn ouders gevraagd voor de Fancy
Fair, het Paasontbijt, de Grote Rekendag, De Circusdag en de Koningsspelen. De school is zeer dankbaar
voor alle hulp die er door u wordt geboden!

Onze Ouderraad bedankt!!!
Hieronder vindt u het verslag over de Fancy Fair aangeleverd door de Ouderraad.
Ook op deze plek willen wij onze Ouderraad toch even in het zonnetje zetten.
Het organiseren vergt altijd heel veel voorbereiding voor de leden van onze Ouderraad. Een paar
maanden van tevoren beginnen zij al aan de voorbereidingen, waarvan de laatste 6 weken zeer
intensief zijn.
Zonder onze Ouderraad kan zo’n Fancy Fair niet gerealiseerd worden.
Dus Debra, Henk, Conny, Erwin, Marco, Renske, Mathijs, Esther, Martine en Elvira

heel erg bedankt voor jullie inzet en enthousiasme.
Ook zijn wij degenen die deze Fancy Fair gesponsord hebben in welke vorm dan ook ontzettend
dankbaar. Maar iedereen die in welke hoedanigheid dan ook de Fancy Fair heeft gesteund en een
warm hart heeft toegedragen onze dank!

Fancy Fair – aangeleverd door de Ouderraad

Zaterdag 24 maart jl. was het dan zover. Van 14.00 tot 19.00 uur konden kinderen, met hun
ouders en andere belangstellenden, de Fancy Fair bezoeken en het goede doel steunen. Er waren
tal van activiteiten waaraan iedereen kon deelnemen. Zoals schminken, haren vlechten, het zetten
van glittertattoos, lekker knutselen met de hobbyclub, kinderdisco, bloemschikken en nog veel
meer. Ook verkochten de kinderen zelf geknutselde artikelen en er was een hoge opkomst bij de
verkoop van bloemen en planten.

Voor Oud-Hollandse spelletjes moest je bij Speel-Inn en Solidoe zijn. Aan de innerlijk mens was
ook gedacht. Er was een poffertjeskraam in de aula en op het schoolplein stond een snackkar. Dit
alles werd omlijst met muzikale ondersteuning en een workshop, ingebracht door Tavenu.
Hulpouders en leraren hebben zich die middag ook volop ingezet om de activiteiten en de verkoop
van de loten, voor het Rad van Avontuur, in goede banen te leiden.
De nieuwe directeur van de school, Maaike Berbee, die na de meivakantie in functie komt, gaf
eveneens blijk van haar belangstelling en heeft al doende ook kennis gemaakt met de leden van de
Ouderraad.
Naar schatting hebben tussen de zevenhonderd en duizend bezoekers het schoolfeest bezocht
dat, mede dankzij de inbreng van 150 sponsoren, een recordbedrag van ongeveer 12.500 euro
heeft opgeleverd!

Na afloop is, mede door de hulp van de ouders en leerkrachten, alles weer opgeruimd en kan de
organisatie ook dit keer weer terugkijken op een wel heel geslaagde Fancy Fair, met een
fantastische opbrengst. Alle bezoekers, sponsors, hulpouders en leerkrachten; hartelijk bedankt
hiervoor.
Met vriendelijke groet,
De Ouderraad
Debra, Henk, Conny, Erwin, Marco, Renske, Mathijs, Esther, Martine en Elvira

Paasviering
Een geslaagde Paasviering op school in samenwerking met de Kerk
Donderdag 29 maart hebben we Pasen gevierd met alle kinderen en leerkrachten op school.
Na een smakelijk Paasontbijt in de eigen klas hebben alle kinderen geluisterd naar een Paasverhaal.
De kleuters werden voorgelezen door de eigen juf en de middenbouw heeft geluisterd en gekeken naar het
verhaal van De Zandtovenaar.
De bovenbouw werd uitgenodigd door de kerk om daar te luisteren naar een samengesteld verhaal van
meneer Vlutters over de lijdensweg en Pasen. Basisschool De Zon is een Katholieke school en daarmee erg
blij met de prettige samenwerking met de Kerk. De kinderen waren erg onder de indruk en hebben
aandachtig geluisterd naar het verhaal van meneer Vlutters. De school bedankt de Kerk en hulpouders voor
de uitnodiging en het voorbereiden van de viering.

Circusdag 10 april

Hooggeëerd publiek!
Dinsdag a.s. is het zover, dan verandert B.S. De Zon in Circus De Zon.
We hebben deze dag normale schooltijden.
We willen ouders, maar ook opa’s en oma’s hierbij nogmaals uitnodigen om de kunsten van de kinderen te
komen bekijken.
Dit is voor de kinderen uit de groep 1/2 t/m 4/5 van 11.00 – 11.30 en de kinderen van groep 5 t/m 8
presenteren van 14.45 – 15.15 uur wat ze geleerd hebben.
Ouders die zich hebben opgegeven om te helpen met opbouwen verwachten wij om 7.30 uur op school.
Ouders die zich hebben opgegeven om te helpen met afbouwen verwachten wij om 15.15 uur op school.
Namens de Cultuurcommissie – Maaike – Sandra en Mery

Cito-eindtoets groep 8
Dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april wordt de Centrale Cito-eindtoets afgenomen aan onze
groep achters. Wij wensen hen veel succes.

Nieuwe leerlingen
In maart en april zijn en worden de volgende kinderen 4 jaar en beginnen bij ons op school:
- Anna Kroes en Mick Voorn in groep 1/2A bij Juf Sandra en Juf Astrid;
- Liam Labee en Naomi Dekker in groep 1/2B bij Juf Esther en Juf Ineke;
- Siem Verlaan en Isabel van Rijn in groep 1/2C bij Juf Luut en Juf Ashley.
Wij wensen hen een fijne speel- en leertijd toe bij ons op school.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Om goed overzicht in het leerlingenaantal in de onderbouw te krijgen, vragen we ouders van
kinderen tussen 2,5 en < 4 jaar het kind in te schrijven. Wilt u, wanneer dit nog niet is gebeurd, dit
alsnog doen? Heeft u familie of vrienden met een kind van 2,5 jaar of ouder, wilt u dan bij ze
aangeven dat ze zich tijdig moeten aanmelden

School van de week bij Zwembad De Waterlelie
Woensdag 11 en zaterdag 14 april is onze school weer ‘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.

Schoolvoetbal
De afgelopen twee weken hebben maar liefst 12 teams van onze school meegedaan aan het
schoolvoetbaltoernooi. Helaas was het weer de tweede speeldag niet opperbest, dit deed gelukkig
niets af aan de sfeer. Vol trots hebben wij gezien dat zowel kinderen als coaches positief,
enthousiast en sportief waren. Echt een plezier om naar te kijken!
Via deze weg willen wij dan ook de deelnemende kinderen, coaches en toeschouwers bedanken.
Alle coaches hebben de tassen met gewassen kleding teruggebracht naar school, waarvoor extra
dank! Ook de OR willen wij graag in het zonnetje zetten. Zij hebben voor alle deelnemende
kinderen drinken, chips en fruit geregeld. Top!
Vrijdag 6 april spelen de jongens van 6 de finale bij Legmeervogels. Zij spelen om 19.00, 19.30 en
20.00 uur een wedstrijd. U bent allen van harte welkom om de jongens aan te komen moedigen.
Wij zullen ook van de partij zijn! De sportcommissie, Tim en Maaike

BasischooKoningsspelen vrijdag 20 april
Koningsspelen

Op vrijdag 20 april worden voor alle kinderen van De Zon de Koningsspelen georganiseerd. Deze
sportieve dag zal ook dit jaar bij KDO plaatsvinden.
Let op: wij draaien deze sportieve dag een continu-rooster, om 14.00 uur zijn alle kinderen uit.
Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:
08:30 uur - Ontvangst kinderen op school
08:45 uur - Koningsontbijt op school (wordt geregeld vanuit de Koningsspelen)
09:45 uur - Vertrek naar KDO (kinderen , leerkrachten en hulpouders)
10:00 uur - Opening Koningsspelen met lied FITLALA
https://www.youtube.com/watch?v=ho9CfacTxpA)
12:00 uur - Lunch bij KDO, kleuters gaan terug naar school (alle kinderen hebben eigen lunch mee)
14:00 uur - Einde sportdag – alle kinderen vrij
De kinderen verzamelen om 08.30 uur in de klas en mogen (groep 3 t/m 8) om 14.00 uur
opgehaald worden bij KDO of mogen vanaf groep 6 zelfstandig naar huis (in overleg met de
leerkracht).
De sportdag voor de kleuters (groep 1 en 2) bij KDO duurt tot 12.00 uur, waarna ze gaan lunchen
op school. Na de lunch hebben de kleuters een eigen programma in de klas. In verband met het
continurooster zijn de kleuters ook om 14.00 vrij.
De kinderen moeten allemaal hun eigen lunch meenemen en zorgen voor extra drinken. De
kinderen zullen tijdens de sportdag wel iets te drinken en eten krijgen vanuit de Ouderraad.
Het zou leuk zijn als iedereen in sportkleding en zoveel mogelijk in oranje aanwezig is.

Om deze dag een groot succes te laten worden, hebben wij veel ouderhulp nodig. In iedere klas
hangt een inschrijfformulier waar ouders en/of verzorgers zich kunnen aanmelden. De
wens vanuit school is dat er vanuit elke klas 4 ouders/verzorgers enthousiast zijn om te helpen
tijdens de sportdag, hoe meer ouders hoe beter, dus er mogen er gerust meer als 4 zich
aanmelden. Op het formulier kunt u aangeven of u voorkeur heeft om een groepje te begeleiden
of om een spel te begeleiden. U mag zich ook aanmelden via de mail, dit kan naar:
tim@basisschooldezon.nl
De voorbereidingen zijn al in volle gang en we gaan met elkaar er een geweldig leuke en sportieve
dag van maken.

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) in zit.

Aangeleverd door Solidoe

Hallo allemaal,
Hierbij nog even een reminder voor DE tosti dagen
Dinsdag 24 april :
groepen:
1-2 A
1-2 B
1-2 C
3A
3B
4
Donderdag 26 april :
groepen:
4-5
5
6
7
8A
8B

6 april 2018

De spullen voor de tosti geeft u zelf mee in de brood trommel (max. 2 tosti's per kind). Wij
verzorgen de mayonaise, curry, ketchup en de tosti-ijzers.
Tot slot: we zijn nog steeds op zoek naar meer tso krachten. De overblijf is op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 11.30 uur en 13.00 uur. Ben je een vaste dag of op
invalbasis beschikbaar en lijkt het je leuk om op vrijwillige basis te werken met kinderen?
Meld je aan en loop een keertje met ons super leuke team mee.
Voor vragen of aanmelden loop tijdens de overblijfuren even langs bij Kirsten Lentz (tso
coördinator) of stuur een mailtje naar tsodezon@solidoe.nl.
groetjes het TSO team
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