28 september 2018

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

Schooljaar 2018-2019, nummer 2
In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- Nieuws uit het team
- Let op: Studiedag dinsdag 2 oktober – alle leerlingen vrij
- Oproep voor bibliotheekouders
- Kinderboekenweek 2018 met uitnodiging boekenmarkt 12 oktober
- Nieuwe leerlingen oktober
- Project ‘plant in de klas’ met inzamelen lege statiegeldflessen
- Nieuws vanuit de Ouderraad
- 2 x extern aangeleverd: 1 x door Hobbyclub De Kwakel – open avond 5 oktober
en 1 x door de GGD – thema–avond week van de opvoeding maandag 1 oktober.
- 1 aparte bijlage vanuit de Gemeente Uithoorn – Gratis oudercursus Positief Opvoeden

Nieuws uit het team
Wat hebben wij genoten van de viering van afgelopen dinsdag. Om samen met alle leerlingen, het
team, ouders, opa’s en oma’s en alle andere belangstellenden zo de Kinderboekenweek en het
schooljaar te mogen openen was geweldig. Met elkaar gaan we er een goed schooljaar van maken.

Schoolplan 2018-2022
In de vorige nieuwsbrief hebben we u gevraagd deel te nemen aan de online vragenlijst voor het
schoolplan. Een groot gedeelte van de ouders hebben hieraan gehoor gegeven, dank daarvoor! De
informatie die uit deze vragenlijst is gekomen nemen wij mee in het schoolplan voor de komende
jaren. Onder andere de volgende onderwerpen werden door jullie genoemd om te behouden dan
wel te versterken: lesgeven op verschillende niveaus, het blijven ontwikkelen van het onderwijs op
allerlei gebieden, werken met de kanjertraining, verbetering klimaat in de school en afwisseling in
lesaanbod. Als het schoolplan klaar is, en langs de (G)MR is geweest, zullen we in een nieuwsbrief de
speerpunten delen.

Studiedag dinsdag 2 oktober
Aanstaande dinsdag hebben alle kinderen een dag vrij. Wij wensen alle kinderen een hele fijne dag
toe. Het team gaat deze dag met elkaar verder vorm geven aan het onderwijs op De Zon. In de
ochtend gaan we aan de slag met de ambities voor de school voor de komende 4 jaar. De input van u
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als ouders nemen we daarin mee, maar ook de input die we hebben gekregen van oud-leerlingen,
leerlingen en de bevindingen van het team zelf. ’s Middags worden we door de organisatie DNKRS
meegenomen in een verrijking van ons aanbod voor de meerkunners op school. Aan het einde van
deze dag hebben we nog meer handvatten gekregen om het lesaanbod voor deze leerlingen nog
meer te laten aansluiten bij hun onderwijsbehoeften.

Klimaat in de school
Verderop in deze nieuwsbrief leest u over het gezamenlijke plan van de ouderraad en het team voor
meer groen in de school. We zijn met elkaar bezig om het klimaat in de school te optimaliseren. We
denken dat we met meer groen in de school een stap kunnen zetten, maar ook zijn we bezig met het
ventilatiesysteem van de school. Het is belangrijk dat we blijven kijken hoe we, met de middelen die
we tot onze beschikking hebben, het klimaat zo optimaal mogelijk krijgen.

Verkeer rond de school
De afgelopen nieuwsbrieven is er al verschillende keren aandacht gevraagd voor het rijden en
parkeren rond de school. Wij willen u echt met klem vragen om u te houden aan de verkeersregels
en afspraken die rond de school gelden. Als school worden wij via verschillende omwonenden
benaderd dat zij last hebben van het rij- en parkeergedrag van de gebruikers van de school. Onze
school maakt deel uit van deze wijk en wij vinden het belangrijk om een goede band te houden met
alle mensen om ons heen. Dus nogmaals het verzoek om alleen te parkeren waar het mag en te
rijden en te stoppen waar dit is toegestaan. Op die manier blijven alle omwonenden ook blij met nze
school in de wijk.

Let op: Studiedag a.s. dinsdag 2 oktober
Dinsdag 2 oktober is er studiedag voor de leerkrachten. Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij
deze dag.

Oproep voor bibliotheekouders
Wij zoeken nog ouders die willen helpen in de bibliotheek.
Je bent altijd samen met iemand in de bibliotheek er komen 2 groepen op dat moment hun boeken
inleveren en zoeken een nieuw boek uit. Daar hebben we hulp bij nodig.
Boeken scannen voor in het computersysteem en de boeken weer terug op de plek zetten daar waar
nodig is.
Wij zijn op zoek naar ouders voor de donderdagochtend van 08.30 uur tot 09.15 uur.
of voor de vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 13.45 uur.
Wij horen graag of je kan komen helpen.
Geef het op bij Juf Anoeska (leerkracht groep 3), dit kan ook via de mail naar:
anoeska@basisschooldezon.nl
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Kinderboekenweek 2018
Op dinsdag 9 oktober krijgen de kinderen les vanuit de bibliotheek op school. Thema "Kom erbij".
We sluiten de kinderboekenweek af op vrijdag 12 oktober met een boekenmarkt in de aula van de
school mede georganiseerd vanuit The Readshop Uithoorn.
De schrijver Harmen van Straaten komt voor de groepen 5,6 en 7.
En schrijver Marieke Smithuis voor de groepen 3 en 4.
De groepen 8 gaan die middag voorlezen aan de groepen 1/2.
De schrijvers zitten tijdens de boekenmarkt in de aula om de boeken te signeren.
De Ouderraad staat er met een koffie, thee, limonade en wat lekkers.
De boekenmarkt begint om 14.30 kleuters
14.45 groep 3.4,
15.00 groep 5,6
15.15 groep 7,8

U bent als ouders/verzorgers van harte welkom op onze boekenmarkt,
u kunt uw kind op het tijdstip wat hierboven vermeld staat ophalen uit
de klas om samen naar de boeken te gaan kijken.

Nieuwe leerlingen
In de maand oktober worden de volgende kinderen 4 jaar en beginnen bij ons op school:
- Amy van Dijk en Lise Wechseler in groep 1/2A bij Juf Sandra en Juf Astrid
- Merijn de Groot in 1/2B bij Juf Esther en Juf Ineke.
Wij wensen hen allemaal een fijne speel- en leertijd toe bij ons op school.
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a-avond groep 1 en
Project ‘Plant in de klas’ – inzamelen lege statiegeldflessen
Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen beter presteren en zich prettiger voelen als er groen in de
ruimte aanwezig is.
Zeker voor kinderen in een klas, waar zeker in de huidige tijd de klassen voller zijn dan eigenlijk
gewenst. Planten zuiveren de lucht!
Sterker nog, er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van planten in de klas, en daaruit
bleken onder meer de volgende positieve effecten;
- 10 tot 20% Co2 reductie
- 7% minder gezondheidsklachten
- Afbraak van onfrisse geuren binnen 45 minuten tot 0 niveau
- 20% betere scores en een verhoogde creativiteit
Samen met een aantal ouders en de directrice, Maaike Berbee van school is het idee ontstaan om
ook onze klassen te gaan voorzien van deze luchtzuiverende wonders der natuur.
Om dit project te bekostigen, zal er wel enig budget beschikbaar moeten komen.
Hiervoor wordt daarom ook de hulp ingeroepen van de kinderen en de ouders van de Zon. We willen
de kinderen statiegeld flessen laten verzamelen en hierdoor het benodigde bedrag bij elkaar zien te
krijgen om de school frisser en gezonder te krijgen. De kinderen worden hierdoor direct betrokken bij
het project en maken we iedereen een klein beetje mede verantwoordelijk!
De lege flessen kunnen (vanaf vandaag) ingeleverd worden bij de ingang van de school en de actie
duurt tot en met 12 oktober.

Planten hebben water nodig, en gelukkig zijn er inmiddels al een aantal ouders bereid gevonden om
de planten op regelmatige basis water te geven. Alvast dank hiervoor!
Meer informatie over planten in de klas kun je ook op internet vinden;
https://www.airsopure.nl/nl/plant-in-de-klas
Bedankt voor de medewerking namens de Ouderraad
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Nieuws vanuit de Ouderraad
Jaarvergadering Ouderraad donderdag 11 oktober
Graag nodigen wij alle ouders en/of begeleiders uit voor de algemene jaarvergadering
van de ouderraad. Deze zal gehouden worden op donderdag 11 oktober a.s.
U bent van harte welkom vanaf 19.45 uur voor een kopje koffie en/of thee.
De vergadering begint om 20.00 uur.
Uw aanwezigheid bij de jaarvergadering wordt zeer gewaardeerd.
De stukken voor de vergadering kunt u vanaf 1 oktober inzien via de website van onze
school.

Ouderbijdrage 2018/2019
Heeft u ervoor gekozen om geen machtiging in te vullen voor de automatische incasso
van de ouderbijdrage, dan verzoeken wij u de ouderbijdrage van € 42,50 per kind over te
maken op het bankrekeningnummer van de Ouderraad NL49RABO 03635 51 875 o.v.v.
ouderbijdrage 2018-2019 met vermelding van de voor- en achternaam van uw
kind(eren) + welke groep. We zien de bijdrage graag zo spoedig mogelijk tegemoet.
Via automatische incasso zijn de kosten € 2,50 goedkoper.
De incasso ouderbijdrage 2018-2019 zal rond de 25e oktober 2018 plaatsvinden.
Heeft u nog vragen hierover dan kunt u contact opnemen met de Ouderraad via:
OR@basisschooldezon.nl

Nieuw Lid Ouderraad
De Ouderraad van Basisschool de Zon heet Mirella van der Knaap welkom als nieuw OR lid. Met
Mirella is het team compleet en hebben wij er ook dit jaar weer erg veel zin in om er weer een
geslaagd schooljaar van te maken met allerlei leuke activiteiten.

Extern aangeleverd

1)Aangeleverd door de Hobbyclub De Kwakel Open avond vrijdag 5 oktober
De Hobbyclub is een creatieve club waar kinderen vanaf 8 jaar t/m groep 8 elke vrijdagavond
van 19-21 uur kunnen timmeren, zagen, verven en steeds wisselende knutsels kunnen maken.
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Dit vindt plaats op de eerste verdieping van Dorpshuis De Quakel, de ingang is te vinden via de trap
aan de achterzijde.
Op vrijdag 5 oktober is iedereen die wil weten wat we doen welkom om op onze open avond te
komen. Ook jongere broertjes en zusjes mogen voor één keertje mee, mits er een ouder/verzorger
bij blijft. De entree is deze avond gratis.

2)Aangeleverd door de GGD – Thema-avond Week van de
opvoeding maandag 1 oktober

Als Ouder en Kindadviseur en verpleegkundige van de GGD organiseren we een
thema-avond tijdens de Week van de Opvoeding 2018
Op maandag 1 oktober is er een thema-avond over samen spelen, bewegen en opvoeden. Tijdens
de Week van de Opvoeding besteden organisaties door het hele land extra aandacht aan het
gewone dagelijkse opvoeden, het stellen van opvoedvragen en vragen rondom het ouderschap
Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk, maar soms best lastig. Ouders hebben het
meest behoefte aan ‘informele’ steun en krijgen graag advies van andere ouders in dezelfde situatie.
Met steun van een sociaal netwerk wordt opvoeden leuker en lichter. Daarom is het thema van
2018: ‘Opvoeden is Samenspel’. Wij dragen hier met de thema-avond graag aan bij tijdens de Week
van de Opvoeding.
Tijdens de thema-avond komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Belang van spel en samenspel
- Ontwikkeling van je kind
- Rol van de ouder hierin
- Omgaan met gamegedrag
Als ouder van een kind op een basisschool in Uithoorn bent u van harte welkom.

Datum: maandagavond 1 oktober
Tijdstip: 19.30-20.30
Locatie: kantine van de Brede School Legmeer
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Opgeven: graag uiterlijk 28 september via mluttik@ggd.amsterdam.nl
Wij zien u graag op deze avond!
Met vriendelijk groet,
Rita Klaphake, Ouder- en Kindadviseur
Malon Luttik, Verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg GGD
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