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

Schooljaar 2018-2019, nummer 1
In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- Nieuws uit het team
- Volgorde binnenkomst school
- Gebruik oordopjes computer
- Herhaling – verkeer rondom school
- Kennismakingsgesprekken groep 3 t/m 8: 13 en 18 september
- Informatie-avond groep 1 en 2: 20 september
- Aanmelden nieuwe leerlingen
- Schoolfotograaf
- Ouderhulp gevraagd bij schoolfoto’s
- Viering opening schooljaar dinsdag 25 september
- Tussenschoolse opvang – aangeleverd door Solidoe

Nieuws uit het team
Na een heerlijke vakantie hebben vorige week de leerkrachten alles in orde gemaakt om maandag
het schooljaar met de leerlingen te starten. Wat is het dan fijn dat alle kinderen in goede gezondheid
hun leuke vakantieverhalen met ons delen. Dinsdag hebben we met elkaar genoten van de
kermisoptocht en konden de kinderen met hun groep stemmen op wat zij de mooiste kar vonden.
We kunnen spreken van een gezellig begin van het schooljaar waarbij iedereen nu weer een beetje
zijn weg begint te vinden in de nieuwe groep.
Juf Kim had na de vakantie ook leuk nieuws om met ons en haar groep te delen, want zij verwacht
een kindje in januari. We wensen haar een fijne zwangerschap toe.

Schoolplan 2018-2022
Als basisschool beschrijven wij onze speerpunten voor de komende 4 jaar in een schoolplan. Voor dit
schoolplan vragen wij input aan verschillende belanghebbenden van de school. Vorige week tijdens
de studiedag van het team zijn er oud-leerlingen langs gekomen. Zij hebben hun mening over het
onderwijs op De Zon gedeeld met het team. U kunt zich vast voorstellen dat dit interessante
informatie oplevert. Volgende week ontvangt u een mail van het bedrijf B&T waarin u als ouder de
vraag gesteld wordt welk speerpunt u belangrijk vindt voor de school. We hopen dat zoveel mogelijk
ouders de moeite nemen om deze vraag te beantwoorden. Daarna zult u nog een keer via de mail
benaderd worden om de verschillende antwoorden die gegeven zijn te rangschikken. Wij hopen op
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een grote respons, zodat we ook uw mening mee kunnen nemen in het schoolplan. Alvast bedankt
voor de moeite.

Informatiebrieven per jaarlaag
Waarschijnlijk hebben veel ouders deze week al een eerste informatiebrief van de jaarlaag van uw
kind(eren) ontvangen. Met het team hebben we op de studiedag besproken dat we u meer mee
willen nemen in de lesdoelen die in de groepen worden behandeld. Op deze manier heeft u als ouder
de kans om uw kind ook thuis te helpen met datgene wat er in de groep behandeld wordt. In de
week na elke vakantie ontvangt u een mail met daarin de lesdoelen tot aan de volgende vakantie.
Ook kan er in deze informatiebrieven praktische informatie staan voor die periode. Mocht u de
informatiebrief van uw kind(eren) nog niet ontvangen hebben, dan zal deze vast binnen een paar
dagen gestuurd worden. Later in het schooljaar zullen wij met het team deze werkwijze evalueren en
indien gewenst aanpassingen doen.

Vervangingen bij afwezigheid leerkracht
In ons team zijn er leerkrachten die verschillende opleidingen volgen om ons onderwijs te verrijken
voor de leerlingen. En soms is een leerkracht ook weleens ziek… Zoals u vast in het nieuws heeft
begrepen is er sprake van een lerarentekort. Wij zijn erg blij dat op dit moment in alle groepen een
vaste juf of meester staat, er zijn ook scholen waar dit niet zo is. Op De Zon zijn er een aantal
parttime leerkrachten die op dit moment meer werken, omdat ook wij nog een stukje
ziektevervanging op te lossen hadden. Daar zijn we heel blij mee en denken zo een oplossing te
hebben gevonden die het beste is voor de leerlingen. Het is alleen wel zo dat wij merken dat het
vinden van vervanging voor ziekte of scholing van leerkrachten op dit moment heel lastig is. Het kan
dus gebeuren dat we voor een groep een keer geen vervanger kunnen vinden. Soms houdt dit in dat
er een intern begeleider, directeur of ambulante collega voor de groep komt te staan. Maar er kan
ook een groep worden opgedeeld over de andere groepen of dat we zelfs in een uiterst geval
leerlingen moeten vragen om thuis te blijven. Natuurlijk hopen we van deze laatste optie geen
gebruik te hoeven maken, maar we vinden het wel belangrijk om u mee te nemen in hoe lastig het
op dit moment is om vervangers te vinden. Mocht u nog mensen kennen met een
onderwijsbevoegdheid die geïnteresseerd zijn om in te vallen, dan horen wij dat graag.

Volgorde binnenkomst school
Om 8.20 uur komt een tweetal leerkrachten op het schoolplein, daarmee is de school open voor de
kinderen en de ouders van groep 1 t/m 4. De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen om 8.25 uur naar
binnen, als de bel is gegaan
Om 8.30 uur starten de lessen. Groep 1 en 2 heeft een eigen ingang.
‘s Middags komen de leerkrachten om 12.50 uur op het plein, zodat de kinderen (en ouders) van
groep 1 t/m 4 naar binnen kunnen. Na de bel van 12.55 uur kunnen de kinderen van groep 5 t/m 8
naar binnen. Om 13.00 uur starten de lessen.
2

7 september 2018
Na de tweede bel verwachten wij dat de ouders de school verlaten hebben.
Om de drukte in de gang zoveel mogelijk te spreiden, lopen de kinderen van groep 7 en 8 door de
aula.
Wanneer u een leerkracht wilt spreken, kunt u het best na schooltijd een afspraak maken.
Wilt u bij het naar buiten gaan van de kinderen achter het hek wachten?

Gebruik oordopjes computer
Op school werken we in de groepen 4 tot en met 8 met Chromebooks. Op deze kleine laptops
kunnen de kinderen onder meer opdrachten doen die aansluiten bij de lesstof. Er wordt gebruik
gemaakt van software die aansluit op de methodes die we op school gebruiken.
Bij sommige opdrachten is het handig als de kinderen ook het geluid van de Chromebook kunnen
horen. Hiervoor hebben de kinderen oordopjes nodig. Kunt u uw kind een setje oordopjes
meegeven? De kinderen bewaren de oordopjes dan in hun eigen la en dragen daarvoor zelf de
verantwoordelijkheid.

Herhaling – verkeer rondom school
Hierbij willen we nogmaals een oproep aan u doen om uw kind zoveel mogelijk met de fiets of
lopend naar school te brengen.
Het valt op dat veel kinderen met de auto naar school gebracht worden. Dit zorgt ervoor dat het bij
het in- en uitgaan van de school erg druk is met alle auto’s. De situatie rondom de school wordt
hierdoor steeds gevaarlijker en onoverzichtelijker.
De heeft helaas al tot ongelukken en blikschade geleid. Daarnaast is gebleken dat voldoende fietsen
met uw kind belangrijk is voor de ontwikkeling van het verkeersinzicht.
Bij fietsuitjes merken leerkrachten regelmatig de gevolgen van (te) weinig fietsen zoals botsingen
door abrupt remmen en sturen die in elkaar raken.
Ook willen wij u eraan herinneren dat de stoep voor de school een gele streep heeft, dit staat voor
een stopverbod! In de straat voor de school is het dus verboden om stil te staan. Sommige ouders
gebruiken deze weg om hun kinderen af te zetten, daarvoor is dit stuk van de straat niet bedoeld.
Ook bij het tweede gedeelte van de flats aan de Hortensialaan is het verboden te parkeren, dit zijn
eigen parkeerplekken en geldt er een wegsleepregeling.
Voor de veiligheid van onze eigen kinderen vragen wij u dan ook dringend om uw kinderen ergens
anders uit de auto te laten c.q. te parkeren.
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nformatie-avond groep 1 en
Kennismakingsgesprekken groep 3 t/m 8
Op donderdag 13 en dinsdag 18 september zijn de kennismakingsgesprekken voor groep 3 t/m 8.
U heeft deze week al een brief gekregen waarin u kunt aangeven wat er van belang is voor uw kind.
Wilt u het antwoordformulier weer inleveren bij de leerkracht voor dinsdag 11 september?
Het inschrijven voor deze gesprekken kan al op de formulieren in de aula.

Informatie-avond groep 1 en 2
Op donderdag 20 september a.s. is er voor de groepen 1 en 2 een informatieavond. We starten om
19.30 uur, vanaf 19.15 uur is er inloop voor koffie en thee. De start is gezamenlijk in de aula, daarna
gaan de groepen naar de eigen klas.

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 hun 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? Denkt u er ook aan om uw eigen (2e, 3e of 4e) kind te
schrijven?

Schoolfotograaf

De schoolfotograaf komt op maandag 24 september,
woensdag 26 september en donderdag 27 september.
We hebben voor dit schooljaar een nieuwe fotograaf
uitgenodigd, de foto’s gaan verzorgd worden door XI
fotografie, mocht u alvast willen kijken naar haar werk,
dit kan via www.xifotografie.nl

Maandag 24 september beginnen we met alle broertjes/zusjes die op school zitten. Ook worden in
de ochtend alle groepsfoto’s gemaakt.
In de middag gaan we verder met de broertjes/zusjes en na schooltijd is er gelegenheid voor ouders
met een kind van buiten school.
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Dinsdag 25 september is de viering opening schooljaar, dus dan komt de fotograaf niet.
Woensdag 26 september worden de individuele foto’s gemaakt van de groepen 6A – 6B – 7A – 7B –
8A en 8B.
Om 12.00 uur maken we de groep 8-schoolverlatersfoto met alle groep 8 leerlingen en leerkrachten.
Donderdag 27 september worden de individuele foto’s gemaakt van de groepen 1/2A – 1/2 B –
1/2C – 3 – 4A – 4B en 5.
Wilt u rekening houden met deze data met afspraken bij dokter, tandarts etc.?

Ouderhulp bij schoolfoto’s
De schoolfotograaf zou graag gebruik maken van 2 hulpouders, om te assisteren bij de foto’s en om
de kinderen op tijd uit de klassen te halen.
Wilt u dit graag doen dan kunt u zich aanmelden bij de administratie, bij Ingrid.
Bij meerdere aanmeldingen kan er e.v. afgewisseld worden.

Viering opening schooljaar dinsdag 25 september

Dinsdag 25 september openen we het schooljaar én de
kinderboekenweek in de aula met een gezellige viering.
Het thema van de viering en de kinderboekenweek is
“Vriendschap”. U bent van harte welkom om met ons mee te
komen
kijken en mee te genieten van de kinderen.
Om 10.45 uur start de viering in de aula van de school.
Wilt u op het schoolplein wachten tot u een seintje krijgt
We kijken uit naar een sfeervolle openingsviering.
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Tussenschoolse opvang – aangeleverd door Solidoe

Beste Ouders,
Het nieuwe schooljaar is weer gestart, zo ook de TSO.
Hopelijk hebben jullie een heerlijke vakantie gehad en zijn jullie weer klaar voor het nieuwe
schooljaar. Wij hebben er weer heel veel zin in!
Mocht u uw kind willen laten overblijven dan kunt u uw kind inschrijven.
In de aula liggen inschrijfformulieren. Deze kunt u invullen en retour sturen naar Solidoe in Aalsmeer.
Wilt u meer informatie, dan kunt u dat vinden op www.solidoe.nl.
Mocht u al bekend zijn met de overblijf, maar uw kind nog niet hebben opgegeven voor het nieuwe
schooljaar, wilt u dit dan alsjeblieft nog doen. Graag ook daarbij vermelden of er bijzonderheden zijn
m.b.t. uw kind b.v. een allergie en telefoonnummers voor het geval we u moeten bereiken tijdens de
TSO.
Mocht er behoefte aan zijn, dan kunt u de lunch van uw kind kwijt in de koelkast in aula. Graag
voorzien van naam! Wij zorgen dat het dan bij uw kind terecht komt.
Wat betreft het beleg, graag het brood belegd meegeven, geen losse zakjes met daarin het beleg. Dit
i.v.m. allergie van andere kinderen.
U mag uw kind best iets lekkers meegeven voor tussen de middag, maar graag wel iets gezonds en
verantwoord.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met Kirsten Lentz via
www.tsodezon@solidoe.nl. U kunt ook altijd even langs lopen in de aula.
We zijn nog op zoek naar mensen die het leuk vinden om ons te komen helpen tijdens de overblijf,
mocht u het leuk vinden, om tegen een kleine vergoeding, ons te komen helpen, meld je dan nu aan!!
Zo dit was het voor nu, rest ons iedereen weer een te gek schooljaar toe te wensen!
Groetjes !!!
het TSO team
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