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

Schooljaar: 2017-2018, nummer 12
In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- Nieuws uit het team
- Circusdag (cultuurdag)
- Boekenverkoop aula
- Kinderzwerfboeken
- Stepjes, fietsjes, skelters
- Koningsspelen
- Plantenbakken aula
- Nieuwe leerlingen
- Niet meer verplicht douchen na gymnastiek
- Ontruimingsoefening 24 april j.l.
- Avond4daagse 28-31 mei 2018
- Meivakantie t/m 11 mei
- 2 x extern aangeleverd: 1 x door Avondgroep Sport en Spel en 1 x door kampstaf Sport en
Spel Midgetgolf
- Bijlagen : Nieuwsbrief Videt april 2018 en nieuwsbrief Bibliotheek

Nieuws uit het team
Maandag na de meivakantie begint onze nieuwe directeur Maaike Berbee, wij wensen haar
veel succes.
Woensdag 16 mei a.s. komt onze collega José (leerkracht groep 7 en coördinator) weer
werken. Zij keert dan terug van haar zwangerschapsverlof. Door de terugkeer van José
nemen wij afscheid van onze interim coördinator Maartje Jacobs. Langs deze weg willen wij
haar bedanken voor haar bijdrage aan onze school.
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Circusdag (cultuurdag)

Wat was het een succes!
Tijdens de Circusdag hebben we alleen maar blijde gezichten gezien.
We willen de hulpouders, opa’s en oma’s ontzettend bedanken voor hun inzet.
Mede dankzij jullie hulp is het een onvergetelijke dag geworden!
Op de site van De Zon ziet u een impressie van deze vrolijke dag.

Boekenverkoop in de aula
Wij zijn aan het opruimen geweest in de bibliotheek om ruimte te maken voor
nieuwe boeken.
Er staan in de aula (op de grijze banken) heel veel boeken te koop.
1 boek voor 1 euro en 3 boeken voor 2 euro.
Van de opbrengst worden weer nieuwe boeken gekocht. Er staat niemand bij de
boekenverkoop, u kunt betalen bij Ingrid.
Neem allen een kijkje, wie weet staat er wat leuks tussen.

Zwerfboeken
Bij de ingang van de school staan regelmatig zwerfboeken of zwerven ergens anders in de
school.
Kinderzwerfboeken zijn kinderboeken met een zwerfsticker op de kaft. Ze zijn niet van één
kind, maar van alle kinderen. Je geeft de boeken door, laat ze achter op school, in een
ziekenhuis, wachtkamer, winkel, trein of bus. De afgelopen jaren zijn al meer dan een
miljoen zwerfboeken op een spannende tocht gestuurd. Zo kunnen alle kinderen genieten
van een goed boek.
Het is leuk als je een zwerfboek hebt gevonden. Niet een gewoon boek, want op de kaft is
een sticker geplakt. Op die sticker staat: 'Neem me mee!' Dit boek is een zwerfboek. Je mag
het gratis mee naar huis nemen en lezen. Als je het uitgelezen hebt, moet je het zwerfboek
2

26 april 2018

wel weer laten zwerven. Dan kan een ander kind het ook lezen. Dit kan op school, of ergens
op een andere club, sportclub enz. Zo zwerft het weer ergens ander rond.
Als je een zwerfboek met een zwerfcode op de sticker hebt gevonden.
Dan kan je inloggen. Je ziet nu vier tabbladen op het scherm. Meld het zwerfboek aan via
'boek gevonden'. Vertel waar je het boek gevonden hebt en klik op 'Vondst aanmelden'.
Ieder kind dat een boek eerder uit zwerven heeft gestuurd kan , kan de reis van het boek nu
ook volgen.

Stepjes, skelters, fietsjes
Nu het wat mooier weer wordt, komen er steeds meer kinderen met stepjes, skelters en
fietsjes etc. naar school. Wilt u proberen om deze zo veel mogelijk in de fietsenstalling te
plaatsen? Wij kunnen niet al deze transportmiddelen kwijt in de gang bij de ingangen.

Koningsspelen
Vorige week vrijdag 20 april waren de Koningsspelen. Wat een fantastische dag was dit!
Het weer werkte super mee en alle kinderen waren heel enthousiast tijdens de spelletjes.

Langs deze weg willen we nog onze Ouderraad bedanken. Zij hebben gezorgd voor
aanvullingen voor het ontbijt, koffie en thee voor alle vrijwilligers en een tussendoortje en
drinken voor alle kinderen. Ook alle andere vrijwilligers willen we hierbij bedanken, zonder
uw hulp waren deze Koningsspelen niet mogelijk geweest.
Juf Linde heeft een heel leuk filmpje gemaakt van de Koningsspelen. Het filmpje staat op
Youtube, maar is alleen te bekijken voor mensen die een link hebben, mocht u het leuk
vinden, hier de link naar het filmpje: https://youtu.be/leDkLwMEEsA .
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Plantenbakken aula
Sinds de Fancy Fair zijn de plantenbakken in de aula voorzien van planten.
Deze worden mede mogelijk gemaakt door de bedrijven OZ in samenwerking met Vireo.
Op deze manier brengen we de natuur in school.
Namens de OR willen we deze bedrijven in het zonnetje zetten.

Nieuwe leerlingen
In mei worden de volgende kinderen 4 jaar en beginnen bij ons op school:
- Kyra Wörpel in groep 1/2B bij Juf Esther en Juf Ineke.
- Jan Malinowski in groep 1/2C bij Juf Luut en Juf Ashley,
Wij wensen hen een fijne speel- en leertijd toe bij ons op school.

Niet meer verplicht douchen na gymnastiek
Sinds deze week is het niet meer verplicht om te douchen na de gymnastiek. Dit omdat het
veel tijd kost, en vaak kinderen ook in de avond (nogmaals) douchen. Dit voorstel is door de
Kinderraad gedaan aan de school, en de school heeft dit voorgenomen besluit aangenomen.

Ontruimingsoefening
Op dinsdag 24 april rond 13.00 uur is er een ontruimingsoefening geweest. Alle klassen met
kinderen liepen rustig zonder jas naar buiten. De BHV-ers hebben het gebouw gecheckt of
alle ramen en deuren dichtzaten en of iedereen naar buiten was gegaan. Twee keer per jaar
doet De Zon een ontruimingsoefening.
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Avond-4-daagse
Van maandag 28 mei t/m donderdag 31 mei 2018 wordt in De Kwakel en Uithoorn weer de
jaarlijkse Avond4daagse gelopen. Maandag en donderdag vertrekken en eindigen we bij de
Legmeervogels.
Maar wat het dit jaar extra leuk maakt is dat we op dinsdag en woensdag starten en
eindigen bij KDO in De Kwakel. Als het goed is heeft iedereen die mee wil lopen zich al
opgegeven.
Nog niet gedaan en u wilt toch nog meelopen ga dan voor meer informatie naar:
www.avond4daagse-uithoorn.nl

Meivakantie
Vanmiddag om 15.15 uur begint de vakantie. Maandag 14 mei beginnen we weer. Wij
wensen iedereen een hele gezellige en hopelijk zonnige vakantie.
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p Basisschoo
Extern aangeleverd:

1)Aangeleverd door Avondgroep Sport en Spel

Beste ouders,
De voorbereidingen voor het Sport en Spelweekend zijn alweer in volle
gang. We hebben er weer zin in!
Op vrijdagavond 1 juni vindt de disco plaats en zullen er spelletjes
aangeboden worden in de kantine.
Zaterdag 2 juni is er een avondvullend programma met spelletjes in het
thema, maar dat houden we nog even geheim…
Sport en Spel kan alleen maar mogelijk gemaakt worden door hulp van
vrijwilligers.
Wil je vrijdag- en/of zaterdagavond een handje helpen?
Graag aanmelden via avondgroep@sportenspeldekwakel.nl o.v.v.
je naam, naam kind(eren), mobielnummer en e-mailadres.
Ongeveer 1 week van tevoren ontvang je meer informatie.
Voor vragen kan je contact opnemen met Conny van Kessel via
06-17744190
Alvast bedankt en tot ziens!
Met vriendelijke groet,
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Avondgroep Sport en Spel
Peter, Tjeerd, Carola, Diana, Bart-Jan, Rik en Conny

2)Aangeleverd door Sport en Spel Midgetgolf

De kampstaf is voor Sport en Spel op 2 en 3 juni op zoek naar ouders die bij een
midgetgolfbaan kunnen staan om de scores van de kinderen bij te houden en op te
schrijven. Bent U bereid om ons een dagdeel te helpen dan kunt U bij de ingang van de
school Uw naam op de lijst invullen bij het desbetreffende dagdeel. Ook kunt U een
email sturen naar peter.maijenburg@kpnplanet.nl en daarin Uw keuze aangeven.
Namens de kampstaf alvast hartelijk dank.
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