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

Schooljaar: 2017-2018, nummer 14
In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
 Nieuws uit het team
 Cito eindtoets en inspectiebezoek 5 juni j.l.
 Herverdeling van de nieuwe groepen
 Activiteiten komende periode
 Herhaling – inschrijven rapportgesprekken
 Lesvrije dagen schooljaar 2018-2019
 Van de Ouderraad :
 Avondvierdaagse 2018
 Oproep voor organiseren A4d
 Fancy Fair – herinrichting schoolplein
 Extern aangeleverd: aangeleverd door de kerk
 2 aparte bijlagen bij deze nieuwsbrief: 1 x Nieuwsbrief Bibliotheek en nieuwsbrief Videt juni

Nieuws uit het team
Na de zomervakantie komt Heleen Geijsel op de Zon werken als intern begeleider. Zij neemt dan de
werkzaamheden over van Brenda. Heleen heeft al een aantal jaar ervaring als intern begeleider
binnen deze regio. Wij zijn erg blij dat zij met haar ervaring en kennis bij ons op De Zon komt werken.
Juf Miriam (Vermeulen) heeft de afgelopen jaren bij ons op school gewerkt als onderwijsassistent.
Het meedraaien in de groepen heeft Miriam geïnspireerd om volgend jaar te gaan starten met de
lerarenopleiding. Deze studie is niet te combineren met het werk wat zij nu doet. Voor de komende
jaren wensen we haar veel succes met haar opleiding tot leerkracht en blijven we haar zeker volgen.
Misschien zien we haar over 4 jaar wel terug als leerkracht bij ons op school.
Ook Juf Debbie (van Vliet) heeft zich georiënteerd op nieuwe mogelijkheden binnen het onderwijs.
Samen met een vriendin gaat zij een bedrijf opstarten om de kinderen van expats ondersteuning te
bieden bij het aanleren van de Nederlandse taal. Dit nieuwe bedrijf, en haar gezin, zorgen ervoor dat
zij besloten heeft om na de zomervakantie niet terug te komen op De Zon. We wensen haar heel veel
succes met haar nieuwe bedrijf.
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Cito eindtoets en inspectiebezoek 5 juni
De afgelopen 2 jaar heeft onze school onder verscherpt toezicht gestaan vanuit de inspectie voor het
onderwijs. Afgelopen november heeft de inspectie al geconstateerd dat het onderwijs op de Zon in
orde is, maar dat alleen de eindtoets van groep 8 nog niet op het juiste niveau was. Onze kanjers van
groep 8 hebben een hele mooie score neergezet en daarvoor hebben ze vorige week vrijdag taart
gekregen. We komen alleen net te kort om de inspectienorm te halen. Wij scoorden met de school
533,5 en moesten 534,2 volgens de inspectienorm scoren. Dat doet niets af van hoe trots we zijn op
de enorme vooruitgang die gemaakt is door al onze leerlingen en dat constateerde ook de inspecteur
wederom op 5 juni. De toetsen vanuit ons leerlingvolgsysteem worden door de leerlingen op niveau
of erboven gescoord. De inspecteur is nog bezig om het rapport af te ronden over De Zon, maar in
het nagesprek is aangegeven dat alle indicatoren voldoende waren. Helaas is het zo dat als de
eindtoets nog onder de inspectienorm is de school onder toezicht blijft.

Aciviteiten komende

Herverdeling van de nieuwe groepen
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u op de hoogte gebracht van de groepsverdeling voor komend
schooljaar. Deze indeling zorgt ervoor dat er een aantal groepen opnieuw ingedeeld gaan worden.
De nieuwe groepsindeling wordt met de groots mogelijke zorg gemaakt door de leerkrachten,
waarbij er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de groepsgrootte, groepsdynamiek,
verschil in ondersteuningsbehoeften van kinderen en de verhouding van jongens-meisjes. De
leerkrachten zullen rekening houden met vriendschappen van de kinderen, maar dit zal niet
gebeuren door het opgeven van voorkeuren. Zo gauw als de groepen opnieuw zijn ingedeeld en de
leerkrachten bekend zijn zullen wij dit ook met u gaan communiceren. Dit kan of in de nieuwsbrief
zijn of via een aparte mail. Helaas is het nu nog niet mogelijk om aan te geven wanneer dit precies
het geval zal zijn.

Activiteiten komende periode
Datum
Maandag 25 juni
t/m vrijdag
29 juni

Activiteit
Lesvrije week – alle
groepen vrij –
studiedagen team

Voor wie?
Groep 1 t/m 8

Maandag 2 t/m
woensdag 4 juli

Inschrijven rapport
gesprekken

Groep 1 t/m 7
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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)
Grote vakantie

Alle groepen

Maandag 23 juli t/m
vrijdag 31 augustus

Alle groepen

Herhaling: Inschrijven rapportgesprekken
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.

Lesvrije dagen schooljaar 2018-2019
Hierbij geven wij u alvast het overzicht van de lesvrije dagen voor groep 1 t/m 8 zoals gepland voor
schooljaar 2018-2019:
Dinsdag 2 oktober
Maandag 26 november
Vrijdag 25 januari 2019
Maandag 28 januari 2019
Donderdag 21 maart 2019
Dinsdag 11 t/m vrijdag 14 juni 2019 (lesvrije week)
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Van de Ouderraad: Avondvierdaagse 2018
Wat was het weer een geslaagde Avondvierdaagse, ondanks het wisselvallige weer wat het soms wat
spannend maakte, is alles goed verlopen. En met een start vanuit De Kwakel wow wat zijn wij als
school daar trots op.
Ook zijn wij trots op onze kleinste wandelkanjers van de school. Want uit groep 1/2A waren de
meeste kinderen die dit jaar hebben meegelopen aan de avondvierdaagse.
Zij hebben een mooie beker en een grote snoeppot gewonnen...... Gefeliciteerd!!!
Welke groep wordt het volgend jaar???

Van de Ouderraad: Oproep voor organiseren A4d 2019
ncy Fair – Herinrichting
Dit jaar viel de Avondvierdaagse in dezelfde week als Sport en Spel, volgend jaar gelukkig niet,
Want dan is de Avondvierdaagse van 20 t/m 23 mei 2019.
Wij, als Ouderraad, gaan stoppen met het begeleiden van de Avondvierdaagse, dus zijn wij op zoek
naar iemand die het organiseren van het Avondvierdaagse-evenement voor onze school wil
overnemen.
Maar …. wie o wie wil het organiseren van het Avondvierdaagse-evenement voor school overnemen?
Dus welke wandelkanjer als ouder zou dit op zich willen nemen?
Informatie en aanmelden kan bij Conny van Kessel of Esther de Vries van de Ouderraad
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Van de Ouderraad: Fancy Fair – Herinrichting
schoolplein
Zoals jullie weten was het een geslaagde Fancy Fair en is er een mooi bedrag opgehaald!
Dit bedrag zal geheel ten goede komen voor de herinrichting van het schoolplein.
Het lijkt misschien wat stil rondom dit project maar wij zijn op de achtergrond al druk in de
weer met diverse partijen.
Wij zullen bij de herinrichting uiteraard rekening houden met de wensen van de kinderen,
voldoende uitdaging en diversiteit.
Zodra er meer bekend is zullen wij dit uiteraard weer met jullie delen.
Groeten,
Ouderraad De Zon

Extern aangeleverd: aangeleverd door de kerk
Zondag 24 juni 2018 om 9.30 uur vieren wij Parochiezondag
Het thema van deze viering is:

Wie maakt het verschil?
Maak jij het verschil, maak ik het verschil of doen we dit samen?
Voor de kinderen is er een speciaal programma deze viering
Jullie gaan luisteren naar een verhaal, en ook samen kijken of dit verhaal
echt klopt door het zelf uit te proberen…
Iedereen is welkom groot, klein, jong en oud!
Na de viering staat er voor iedereen drinken en wat lekkers klaar!
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