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

Schooljaar 2018-2019, nummer 3
In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- Nieuws uit het team
- Rapport inspectie
- Opknappen schoolplein
- Vacature zwangerschapsverlof
- Oudergesprekken november
- Ouderavond groep 7 en 8 VO
- Datum schoolreisje verplaatst
- Studiedag maandag 26 november
- Scholierenveldloop 2018
- ‘Oud’ schoolmeubilair
- ‘Griekse week’’ Tussenschoolse opvang ‘Solidoe’
- Gevonden voorwerpen
- Oproep uit Spanje
- Volgende nieuwsbrief
1 x extern aangeleverd door de Kwakelse Veiling.
4 aparte bijlagen:
1) Verslag van de scholierenveldloop
2) Voorstellen Ouder & kind adviseur van Participe
3) Uitleg over Stichting Corantijn
4) Tafeltennistoernooi VDO 15 december

Nieuws uit het team
Na vandaag gaan we allemaal genieten van een weekje vakantie. De eerste periode van het
schooljaar zit er alweer op. Een periode waarin sommige leerlingen hun eerste letters hebben
geleerd, andere leerlingen druk waren in de bouwhoek of hele moeilijk rekensommen hebben leren
oplossen.
Op 28 september is Juf Ashley bevallen van een zoon, Jake. Het gaat heel goed met moeder en zoon.
We wensen haar en haar vriend Cars heel veel geluk toe met hun zoontje. Ook hebben 2 juffen met
ons het heugelijke nieuws gedeeld dat zij in verwachting zijn. Zowel Juf Jessica als Juf Maaike Kok
verwachten een kindje. We wensen hun een hele voorspoedige zwangerschap toe.
We wensen alle kinderen een hele fijne vakantieweek toe en we zien elkaar maandag 29 oktober
weer.
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Rapport inspectie
Vorige week hebben wij het definitieve rapport van de inspectie van het onderwijs ontvangen. Vlak
voor de zomervakantie hebben wij u al geïnformeerd dat De Zon een voldoende heeft gekregen. Dit
houdt in dat de inspecteur de school niet langer intensief volgt, maar dat wij weer vallen onder het
reguliere toezicht. Het duurt nog een paar weken voordat het rapport ook echt te lezen is op de
website van de inspectie. Onderstaande tekst uit het rapport vat samen waar wij dagelijks met elkaar
voor gaan:
Het team heeft de afgelopen jaren een mooie ontwikkeling doorgemaakt en de leraren laten zien dat
zij zich nu en in de toekomst serieus willen inzetten voor een goede kwaliteit van het onderwijs op De
Zon.

Opknappen schoolplein
In nauwe samenwerking met de ouderraad zijn we bezig om te kijken hoe wij het schoolplein kunnen
opknappen. Op dit moment zijn wij in overleg met 2 partijen voor een opzet wat zij zouden kunnen
doen met de wensen vanuit de leerlingen en het team. We willen u laten weten dat er achter de
schermen dus veel stappen gezet worden voor het schoolplein. Hopelijk kunnen we dit schooljaar
een start maken met de aanpassingen. Wordt vervolgd…

Vacature zwangerschapsverlof Juf Kim
We willen in de nieuwsbrief toch de openstaande vacature delen voor de vervanging van Juf Kim.
Halverwege december gaat zij genieten van haar welverdiende verlof. Mocht u in uw familie of
kennissenkring nog iemand weten die op zoek is naar een leuke baan in het onderwijs, wilt u ze dan
wijzen op onze vacature. Alvast bedankt!
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Oudergesprekken november
Dit schooljaar zijn we in de groepen 3 tot en met 8 gestart met kennismakingsgesprekken tussen
ouders en leerkrachten. In de onderbouw is een informatieavond gehouden.
In de maand november staan er op de kalender weer oudergesprekken. De planning van deze
gesprekken loopt wat anders dan u van ons gewend bent.
Deze oudergesprekken zijn voor de ouders van groep 1 tot en met 7 namelijk facultatief. Dat
betekent dat u zich hiervoor alleen hoeft in te schrijven als u een specifieke vraag heeft die u met de
leerkrachten wil bespreken. Het kan ook zijn dat de leerkracht reden ziet voor een gesprek. In dat
geval ontvangt u een uitnodiging van de leerkracht om zich in te schrijven. Deze gesprekken zullen
plaatsvinden op woensdag 7 november.
Het inschrijfformulier hangt bij de eigen klas van uw kind vanaf maandag 29 oktober (dit is gelijk
maandag na de herfstvakantie).
Enkele dagen voor het gesprek krijgt u een formulier om het gesprek mee voor te bereiden. Zo
hebben we uw vraag helder en kunnen ook de leerkrachten goed voorbereid het gesprek met u aan.
Begin februari spreken we graag weer alle ouders, naar aanleiding van de rapporten.
Voor de groepen 8 is dit anders. De leerkrachten van de groepen 8 willen ook in november graag alle
ouders samen met hun kinderen spreken. Deze gesprekken vinden plaats op woensdag 7 november
én maandag 12 november. Ook de inschrijflijsten voor deze gesprekken hangen bij de klassen vanaf
maandag 29 oktober.

Ouderavond groep 7 en 8 Voortgezet Onderwijs
Woensdag 28 november is de informatieavond voor het Voortgezet Onderwijs. Alle ouders van de
leerlingen uit groep 7 en 8 zijn hiervoor uitgenodigd. We starten om 19.30 uur in de aula. Vanaf
19.15 uur staat de koffie klaar.

Datum schoolreisje verplaatst
De datum van het schoolreisje voor dit schooljaar is verplaatst van vrijdag 21 juni naar vrijdag 28 juni.
Wilt u dit op/in uw kalender veranderen?
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Studiedag maandag 26 november
Maandag 26 november is de eerstvolgende studiedag voor de leerkrachten. Alle leerlingen van groep
1 t/m 8 zijn vrij deze dag.

Scholierenveldloop 2018
In een aparte bijlage vindt u het uitgebreide verslag van de scholierenveldloop die op 3 oktober j.l.
gehouden is. Het is een heel leuk verslag geworden geschreven door Meester Tim Verlaan.

‘Oud’ schoolmeubilair
We hebben een goed doel gevonden voor ons oude meubilair wat al een tijdje in de hoek van de aula
staat. Maandag 5 november wordt dit opgehaald door Stichting Corantijn, zij werken in Suriname aan
o.a. een onderwijsproject, waar vanuit jaarlijks 2-3 scholen worden opgeknapt en voorzien van
‘nieuw’ schoolmeubilair. Het is in Suriname namelijk zo: heeft de school geen tafel en/of stoel
beschikbaar, dan kom je als kind op een wachtlijst te staan. Je kunt dan niet naar school om
onderwijs te volgen.
Dus wij zijn heel blij dat ‘ons’ meubilair zo’n goede bestemming krijgt.
In de bijlagen zit informatie over Stichting Corantijn.

‘Griekse week’ Tussenschoolse Opvang Solidoe

Kalispéra se ólous
Even nog een klein bericht van uit de TSO.
Wij vonden het ontzettend leuk om te zien hoe de kinderen op al het “nieuwe” en “vreemde” eten
reageerden.
Wij hopen dat uw kind er ook van genoten heeft en dat ze stiekem nu nog iets meer lusten.
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en zien de kinderen graag weer na de herfstvakantie
terug.
Antío
Het TSO- team
roep 1 en
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Gevonden voorwerpen
Naast de hoofdingang staat aan de linkerkant een grote zwarte gevonden voorwerpenbank. Deze
bank wordt iedere vakantie geleegd. Kleding en handdoeken worden gewassen en samen met
schoenen en andere attributen naar een goed doel gebracht. Kijkt u a.u.b. of er nog iets van uw
kind(eren) bij zit.

Oproep uit Spanje
Voor de aankleding van het ‘Sint’ lokaal zijn wij op zoek naar muziekinstrumenten voor de
‘aankleding’ maar ook om te gebruiken. Alles op muziekgebied kunnen we gebruiken,
muziekstandaards, boekjes etc.
Deze spullen kunnen worden afgeleverd bij Ingrid van de Administratie.
Alvast bedankt namens ouders van school,
Chantal, Desiree, Nathalie en Anneke

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt op vrijdag 9 november a.s.
Vanmiddag om 15.15 uur begint de herfstvakantie.
Wij wensen iedereen een heerlijke week toe.
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Extern aangeleverd

Aangeleverd door de Kwakelse Veiling

Zaterdag 27 oktober en zaterdag 3 november is de
Kwakelse Veiling. De veiling begint elke avond om
19.45 uur met een kinderronde van ongeveer 50
koopjes speciaal voor kinderen. Je kunt dan
bijvoorbeeld bieden op een konijn met een
konijnenhok, kaartjes voor GlowGolf Aalsmeer, een
taart van Ajax en een taart van Feijenoord, een vishengel, een apenverwenfeest voor 6 kinderen en
koken in het kinderkookcafé. Er zit vast wel wat voor jou bij.
.
Helemaal bijzonder is dat je een potje duo
gamen kan kopen met Royalistiq. Je mag
dan 3 pogingen doen om in 10 minuten

een spannende game op te zetten tegen Royalistiq. Je
speelt op je eigen PC/PS en Royalistic stuurt je een invite
op zaterdag 10 november vanaf 12.00 uur als jij aan de
beurt bent.
Als je op zaterdag 27 oktober voor 19.45 uur de kleurplaat uit de veilingcatalogus inlevert krijg je een
leuke verrassing. Willen je broertje of zusje ook de kleurplaat inleveren, dan kun je exra kleurplaten
ophalen bij KDO. Zeg wel tegen je pappa, mama, opa of oma dat ze mee moeten komen want
kinderen mogen alleen bieden onder begeleiding van een volwassene. Komen jullie ook?
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