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

Schooljaar: 2017-2018, nummer 13
In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- Nieuws uit het team
- Groepsverdeling schooljaar 2018-2019
- Activiteiten komende periode
- Toetsperiode
- Herhaling oproep brief wet op privacy
- Herhaling boekenverkoop aula
- Uitslag Kangoeroe-wedstrijd
- Schoolreisje 15 juni – groep 1 t/m 7
- Verkeersexamen groep 7
- Schoolshirts
- Inschrijven rapportgesprekken
- Extern aangeleverd door Rianne Lek – Teken- en schildercursus

Nieuws uit het team
Na 9 jaar met heel veel plezier gewerkt te hebben op De Zon heeft Juf Lotte (groep 8B) besloten om
volgend jaar ergens anders te gaan werken. Zij gaat bij haar in de buurt, in de omgeving van Leiden,
werken op een andere school. Hoe zeer wij haar ook gaan missen, toch willen we haar heel veel
plezier toewensen op haar nieuwe school. Ze boffen daar met zo'n fijne nieuwe juf.

Groepsverdeling schooljaar 2018-2019
Achter de schermen zijn we op school alweer druk bezig om komend schooljaar vorm te geven.
Daarbij kijken we ook met elkaar hoe we de groepen het beste kunnen verdelen qua leerlingaantal
en lesaanbod. Wij hebben nu de groepen zo kunnen inrichten dat wij niet langer hoeven te werken
met combinatiegroepen. De groepen zullen er dus in schooljaar 2018/2019 als volgt uit komen te
zien:
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Groep 1-2 A
Groep 1-2 B
Groep 1-2 C
Groep 3
Groep 4A
Groep 4B
Groep 5

Groep 6A
Groep 6B
Groep 7A
Groep 7B
Groep 8A
Groep 8B

Dit houdt ook in dat er een aantal groepen opnieuw ingedeeld gaan worden. De nieuwe
groepsindeling wordt met de groots mogelijke zorg gemaakt, waarbij er zoveel mogelijk rekening
wordt gehouden met de groepsgrootte, vriendschappen van leerlingen, groepsdynamiek, verschil in
ondersteuningsbehoeften van kinderen en de verhouding van jongens-meisjes. Bij het bekendmaken
van de groepsverdeling qua leerkrachten worden de betreffende groepen via een e-mail op de
hoogte gebracht van de indeling van de leerlingen per groep.

Activiteiten komende periode


Let op: A.s. maandag 4 juni (maandag nà Sport en Spel
weekend beginnen alle groepen om 9.30 uur!

Datum
Maandag 4 juni

Activiteit
School start om 9.30 uur
(i.v.m. maandag na
Sport en Spel)
Schoolreisje

Voor wie?
Alle groepen

Woensdag 20 t/m
vrijdag 22 juni

3-daagse groep 8

Groep 8

Maandag 25 juni
t/m vrijdag
29 juni

Lesvrije week – alle
groepen vrij –
studiedagen team

Groep 1 t/m 8

Maandag 2 t/m
woensdag 4 juli

Inschrijven rapport
gesprekken

Groep 1 t/m 7

Donderdag 5 juli en
dinsdag 10 juli

Rapportgesprekken 1
t/m 7

Groep 1 t/m 7

Woensdag 18 juli

Afscheidsavond

Groep 8

Vrijdag 20 juli

Afsluiting schooljaar
start 10.15 uur
(11.45 uur uit)

Alle groepen

Vrijdag 15 juni

Groep 1 t/m 7
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Maandag 23 juli t/m
vrijdag 31 augustus

Grote vakantie

Alle groepen

Toetsperiode
De toetsperiode gaat starten vanaf 5 juni. Alle leerlingen van groep 1 t/m 7 maken vanaf dinsdag 5
juni verschillende toetsen.
De toetsen zijn ontwikkeld door Cito en maken samen met de methode-gebonden toetsen en de
observatie van de leerkrachten deel uit van ons leerlingvolgsysteem.
De leerlingen uit groep 1 en 2 maken de toetsen Rekenen en Taal voor kleuters.
Groep 3 t/m 7 wordt getoetst op Technisch lezen, Rekenen/Wiskunde, Spelling, Woordenschat en
Begrijpend Lezen. Verder worden alle kinderen op Woordenschat getoetst. De leerkrachten voeren
de resultaten van deze toetsen in, in ons digitale leerlingvolgsysteem Parnassys. De ontwikkeling van
uw kind wordt zo nauwlettend gevolgd.
Voor vragen kunt u zich tot de leerkracht wenden.

Brief inzake privacy wetgeving
Voor de meivakantie heeft u van ons een mail gekregen over privacy wetgeving met een formulier
voor toestemming voor het gebruik van foto's en video's die door ons worden gemaakt op school. De
brief is ook op papier meegegaan naar huis.
Bij elke groep moeten we nog een paar formulieren binnen krijgen, wilt u dit formulier voor
toestemming, als u dit nog niet heeft gedaan, inleveren op school?

Herhaling boekenverkoop aula
Omdat de vakantie ertussen zat willen wij toch nog een keer aangeven dat er in de aula heel veel
boeken te koop zijn. Wij hebben de bibliotheek opgeruimd om ruimte te maken voor nieuwe boeken,
dus wilden we de oude boeken verkopen: 1 boek voor 1 euro en 3 boeken voor 2 euro.
Van de opbrengst willen we weer nieuwe boeken kopen. Er staat niemand bij de boekenverkoop, u
kunt betalen bij Ingrid.
Kom eens kijken in de aula, misschien staat er nog iets voor u tussen.
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Uitslag Kangoeroe-wedstrijd
In maart hebben de kinderen van de plusklas meegedaan met de internationale rekenwedstrijd
Kangoeroe. Dit jaar was deze wedstrijd voor de 25e keer. In Nederland hebben ruim 124.00 kinderen
meegedaan. Inmiddels is de uitslag bekend.
Voor het eerst sinds wij meedoen, hebben we een landelijke prijswinnaar:
Suus Hogenboom is 9e geworden van alle 4273 groep 3 leerlingen!
Heel goed gedaan, Suus, van harte gefeliciteerd!
De overige (school)prijswinnaars:
Groep 3: Perlei Versteeg
Groep 4: Britt van der Knaap
Groep 5: Dana Hogenboom
Groep 6: Noa Hoogerland
Groep 7: Vlinder Ouderling
Groep 8: Luna de Koning
Ook alle andere plusklasleerlingen hebben het goed gedaan! Ze hebben allemaal een certificaat en
een leuk aandenken gekregen.

Schoolreisje vrijdag 15 juni
Schoolreisje groep 1 en 2
Op vrijdag 15 juni gaat de hele school op schoolreisje. De groepen 1-2A, B en C gaan naar
Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn. De kinderen worden om 8.30 uur in de klas
verwacht.
Ze moeten dan een rugzak bij zich hebben met daarin een tussendoortje, lunch en drinken.
We gaan er vanuit dat uw kind kleding aan heeft dat bij het weer past. Ook vragen we u uw
kind vooraf goed in te smeren met zonnebrand als dat nodig is. Alle kinderen krijgen een
polsbandje met noodnummer om.
Met de kinderen en hun begeleiders lopen we naar de parkeerplaats voor de school. Daar
vertrekken de bussen rond 09.15 uur.
Na een gezellige dag in Avifauna hopen we tussen 15.30 uur en 16.00 uur weer te arriveren
voor de school. Deze tijden zijn onder voorbehoud.
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Schoolreisje 3, 4, 4/5 en 5
Op vrijdag 15 juni gaat de hele school op schoolreisje. De groepen 3, 4, 4/5 en 5 gaan naar het
Dolfinarium in Harderwijk. De kinderen worden om 8.30 in de klas verwacht.
Ze moeten dan een rugzak bij zich hebben met daarin een eigen tussendoortje, lunch en drinken. De
jassen en tassen nemen ze ’s morgens gelijk mee de klas in. We lopen vanaf de klassen met zijn allen
naar het evenemententerrein bij KDO. Hier zullen de bussen vertrekken om 8.45.
We gaan er vanuit dat uw kind kleding aan heeft dat bij het weer past. Ook vragen we u uw kind
vooraf goed in te smeren met zonnebrand als dat nodig is. In het park krijgen de kinderen een hesje
aan van de school.
Na een mooie dag in het Dolfinarium hopen we tussen 16.00 en 16.30 weer te arriveren bij het
evenemententerrein bij KDO. U wordt daar verwacht om uw kind op te halen.
Schoolreisje groep 6, 6/7 en 7
De groepen 6, 6/7 en 7 worden op vrijdag 15 juni om 8.30 uur op school verwacht. De kinderen
moeten dan een rugtas bij zich hebben met daarin wat tussendoortjes, drinken, een lunch én een
pen. We vertrekken om 8.45 uur naar het evenemententerrein om daarvandaan om 9.00 uur met de
bus te vertrekken naar “Het Archeon” in Alphen aan de Rijn. We gaan ervan uit dat u uw kind goed
insmeert met zonnebrand wanneer dit nodig mocht zijn.
Om uiterlijk 16.00 uur vertrekken we uit weer uit Alphen en we verwachten dan rond 16.30 uur terug
in De Kwakel op het evenemententerrein te zijn. Spreekt u met uw kind af of het daar opgehaald
wordt of zelf naar huis mag gaan!
Wij hopen op een gezellige en interessante dag!

Verkeersexamen groep 7
Vorige week woensdag hebben de kinderen van groep 7 met succes het praktisch
verkeersexamen gedaan. Alle kinderen hebben laten zien dat zij op de hoogte zijn van de
verkeersregels en hun fietsen zijn grondig geïnspecteerd. Binnenkort mogen de kinderen
hun verkeersdiploma in ontvangst nemen. Wij feliciteren alle kinderen van groep 7 en
wij wensen hen veel veilige kilometers op de weg!

Schoolshirts
Zoals jullie deze week misschien gezien hebben bij de Avondvierdaagse, heeft onze
Ouderraad hele mooie hesjes laten drukken voor de kinderen, die ze bij activiteiten vanuit
school kunnen dragen. Ze zien er prachtig uit! De gele school t-shirts gaan we niet meer
gebruiken.
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Nu willen wij vanuit school om de ‘oude’ Zon-shirts in te zamelen en op te sturen naar een
goed doel. Dus wilt u van het shirt af dan kunt u deze op school inleveren, voor het
technieklokaal staat een bak waar u dit in kunt doen.

Inschrijven rapportgesprekken
Het lijkt nog ver weg, maar op donderdag 5 juli en dinsdag 10 juli zijn de rapportgesprekken
voor de groepen 1 t/m 7. De gesprekken worden gehouden in de middag en de avond. Wij
laten het roosteren door u als ouder zelf doen door middel van intekenlijsten in de aula.
Dit kan vanaf maandag 2 juli voor gezinnen met 3 kinderen en meer, op dinsdag 3 en
woensdag 4 juli voor de overige gezinnen.
U moet zelf inschrijven. De gesprekken duren 10 minuten per kind.
Woensdag 4 juli gaan de rapporten mee naar huis. Hiervoor dienen de mappen op school te
worden ingeleverd (mocht u dit nog niet gedaan hebben), dit mag bij de leerkracht van uw
kind.

Basisschoo
Extern aangeleverd:

1) Aangeleverd door Rianne Lek - Tekenen en
schilderencursus
Vanaf donderdagavond 21 juni, gaan we weer 5 x tekenen en schilderen. We oefenen altijd
verschillende technieken en tijdens de zomercursus gaan we ook altijd 1 x buiten tekenen (in het
Engebos)! Het is voor alle kinderen met de leeftijd tussen 8 en 12 jaar en wordt gehouden bij
Cactusmkwekerij Klein Mexico, achter Drechtdijk 49 van 19.00 tot 20.00 uur.
Geef je op bij Rianne Lek 06-51410070 / markrianne@kpnmail.nl
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