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

Schooljaar 2018-2019, nummer 4
In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- Nieuws uit het team met start LIO-stagiair, vervangingen en lerarentekort, instroomgroep
kleuters en donderdagochtend 6 december
- De leerlingenraad
- Studiedag maandag 26 november
- Automatische incasso ouderbijdrage
- Actie ‘Plant in de klas’
- Oproep Ouderraad hulpouders gezocht
- Sint nieuws
- Volgende nieuwsbrief 30 november
- 2 x extern aangeleverd 1 x door de kerk in De Kwakel en 1 x door de Bibliotheek
1 aparte bijlage een nieuwsbrief van Videt.

Nieuws uit het team
LIO-stagiair
Op maandag 19 november zal Eveline van Kints starten met haar LIO-stage bij ons op school. In deze
stage rondt zij haar deeltijd opleiding aan de PABO af. Ze gaat dit doen in de groep 8 van Juf Jessica
en Juf Natasja. Wij wensen haar een mooie tijd toe op onze school.

Vervangingen en lerarentekort
De afgelopen weken is het gebeurd dat ook op De Zon groepen zijn verdeeld, omdat een leerkracht
ziek was of naar een studiebijeenkomst was. We hebben u al eerder geïnformeerd dat er geen
vervangers meer te vinden zijn voor het onderwijs. Tot nu toe hebben we het nog kunnen oplossen
door groepen op te delen of met leerkrachten die bereid zijn extra te werken. Daar zijn we heel blij
mee. Het laat zien hoe ontzettend betrokken het hele team is met onze leerlingen. We hopen dat de
komende periode we weinig te maken krijgen met ziekte, maar mocht dit wel het geval zijn weet dat
we roeien met de riemen die we hebben. Ook als dat misschien ooit zal betekenen dat we een groep
thuis moeten laten blijven.

Instroomgroep kleuters
Op 1 december zitten er in elke kleutergroep 27 leerlingen. Met elkaar zijn wij nu de mogelijkheden
aan het bekijken om na de kerstvakantie een instroomgroep te starten. Het ziet ernaar uit dat dit
gaat lukken. U kunt begrijpen dat voor ons de invulling van de leerkrachten de grootste uitdaging is.
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Op dit moment is die bijna rond, maar we wilden u toch al informeren over de mogelijke start van de
instroomgroep. Als de bezetting helemaal rond is zullen wij de ouders voor wie deze informatie
relevant is apart informeren. Het lokaal van de instroomgroep wordt de ruimte waar nu de
voorschoolse opvang is gevestigd.

Donderdagochtend van 6 december
Veel ouders van onze jongste kinderen hebben het verzoek ingediend om 6 december hun kind in de
ochtend thuis te mogen houden. We begrijpen dat het voor kleuters fijn is om dan later te starten. Bij
deze willen wij aangeven dat alle leerlingen van de groepen 1 en 2 op donderdagochtend 6
december thuis mogen blijven. ’s Middags hebben zij wel gewoon school. Voor de ouders die hun
kind wel willen brengen, zullen wij zorgen voor opvang. Graag dit wel doorgeven aan de leerkracht.

De leerlingenraad
Vorig jaar zijn we begonnen met de leerlingenraad. Dit jaar hebben we weer een leerlingenraad maar
dit jaar zijn er andere kinderen uitgekozen dit zijn:
Samara en Koen (8B), Noor en Ruben (8A), Eva en Tim (7A), Robine en Gijs (7B), Dana en Anouk (6A),
Yoell en Fiene (6B), Juf Natasja(8b), Juf Jennifer(5) en Debra de leidster van de ouderraad.
Deze kinderen vertegenwoordigen hun klas. De leerlingenraad bestaat uit twaalf kinderen. In de
leerlingenraad bespreken we dingen die de leerlingen graag zouden veranderen. In de leerlingenraad
zitten kinderen vanaf groep 6 dus daarom hebben elke twee kinderen in de leerlingenraad een adoptie
klas van groep 1 en 2 t/m groep 5, daar gaan ze dan na elke bespreking naartoe want deze kinderen
mogen ook zeggen wat zij vinden .De leerlingenraad is op woensdag na school.
Van Samara en Yoëll en de hele leerlingenraad
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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.

Automatische incasso vrijwillige ouderbijdrage
Volgende week gaat de Ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage incasseren, dit naar aanleiding van
het door u ondertekende machtigingsformulier. De ouderbijdrage bedraagt € 40,-- per kind.
Mocht u de ouderbijdrage zelf overmaken (en dit nog niet heeft gedaan) dan kunt u dit overmaken
naar het bankrekeningnummer van de Ouderraad NL49RABO 03635 51 875 o.v.v. voor- en
achternaam van uw kind en welke groep.

Actie ‘Plant in de K(L)AS
A.s. maandag 12 november gaat het project van start!
Alle klassen krijgen in de ochtend uitleg over het project en de positieve effecten van Planten in de
K(L)AS.
De kinderen krijgen daarna ook de planten mee en kunnen dan een mooie plek in de klas uitzoeken
om ze neer te zetten.
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08.30 - 08.45 uur groep 6, 7 en 8
08:50 - 09:00 uur groep 3, 4 en 5
09:05 - 09:15 uur groep 1 en 2
Flessenactie?
Wat de flessenactie heeft opgebracht krijgen de
kinderen dan ook te horen.
Voor u, als ouder vermelden we het alvast in de
nieuwsbrief.
Er zijn 648 flessen gesponsord door de kinderen,
ouders en mensen uit de buurt. Alvast onze dank!
We hebben de flessen ingeleverd samen met Rob
Reehorst bij Supermarkt Quakel.
Het bedrag van € 162,- wat we zouden krijgen van
alle lege flessen, heeft hij aangevuld tot € 200,-!
Wat zijn we daar blij mee! Bedankt Rob! 😊
We houden u op de hoogte van de activiteiten
omtrent het project Plant in de K(L)AS!
De Ouderraad

Oproep van de Ouderraad voor hulpouders

Wij kunnen uw hulp gebruiken voor:
Vrijdag 16 november starten we om 13.00 uur om de school in Sinterklaas
sfeer te brengen.
Vrijdag 7 december starten we om 13.00 uur om de school in kerstsfeer te
brengen en de Sinterklaas spullen op te ruimen.
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Vrijdag 21 december starten we om 8.30 uur om alle spullen op de ruimen en
de kerstvakantie in de luiden!
Wilt u ons komen helpen en de school in feestelijke sfeer brengen?
Meldt u dan aan als hulpouder via or@ basisschooldezon.nl met naam,
mobielnummer en e-mailadres. We houden u dan gedurende het jaar op de
hoogte met verschillende activiteiten waar we u hulp mee kunnen gebruiken.
En nog een vraagje… in het verleden hadden we een wasouder. Zij deed de was
van de schoolkleding na sportactiviteiten. Wij zoeken weer een nieuwe
wasouder. Wie wil deze taak op zich nemen?
Neem contact op met de Ouderraad
via or@basisschooldezon.nl of spreek ons aan 

Sint nieuws
Onze school verleent haar medewerking aan een kleurwedstijd van de Kwakelse Ondernemers
Vereniging. Deze kleurplaten zijn vandaag (9 november) uitgedeeld op school en mogen bij de
administratie bij Ingrid weer ingeleverd worden, uiterlijk vrijdag 16 november om 12.00 uur!
Bij de intocht van Sinterklaas in De Kwakel zal Sinterklaas de winnaars van de kleurwedstijd bekend
maken!
Hieronder het stukje over de Sinterklaasintocht in De Kwakel, welke de Ondernemersvereniging
heeft aangeleverd:
Sinterklaasintocht De Kwakel 2018
Ook dit jaar komt Sinterklaas, samen met zijn Pieten, weer naar De Kwakel. Op
zaterdagavond 17 november zal hij rond 17.30 uur welkom geheten worden door de
Burgemeester op het speelveldje in De Oker. Natuurlijk hopen we dat er ook zoveel
mogelijk kinderen aanwezig zijn. Met z’n allen zullen we dan, in een gezellige
optocht, lopend via de Boterdijk naar het podium voor het Dorpshuis gaan. Hier zal
Sinterklaas ook de winnaars van de kleurwedstrijd bekend maken! Om 19.00 uur
kan iedereen weer huiswaarts keren.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt op vrijdag 30 november a.s.
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Extern aangeleverd

1)Aangeleverd door de kerk
De St Jans Geboorte Kerk in De Kwakel staat er 50 jaar
Dit gaan we vieren met jong en oud op 24 en 25 november
We rijden, lopen of fietsen allemaal regelmatig langs de kerk, nu is er de
mogelijkheid
om gewoon even binnen te komen kijken
Op zaterdag 24 november is er in het scoutinggebouw om 14.00 een knutsel
activiteit voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
Waarna zij om 15.30 een speurtocht door de kerk kunnen lopen samen met
o.a. De verhalenverteller
Ook voor de ouders en andere belangstellenden is er de mogelijkheid om de
kerk d.m.v. een rondleiding eens door andere, soms heel bijzondere en nooit
bedachte ogen te zien
Ook worden er vele oude schatten van de kerk tentoongesteld.
Dit begint om 14.00 uur. Tegelijkertijd is er dan ook een doorlopende
presentatie van Stichting De Kwakel Toen & Nu
Op zondag 25 november is er om 10.00 uur een feestelijke viering voor jong en
oud, waarna er koffie met iets lekkers klaarstaat.
Om 14.00 uur word het weekend feestelijk afgesloten met een concert waaraan
veel Kwakels talent meewerkt.

2)Aangeleverd door de Bibliotheek
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De maand november staat in de bibliotheek in het teken van de leesplezier-campagne Nederland
Leest. Dit jaar is het thema van de campagne voeding. Voor de bovenbouwgroepen en middelbare
scholieren is er de junior versie: Nederland Leest Junior. Hiervoor is het boek Graaf Sandwich en
andere etenswaardigheden van schrijver Jan Paul Schutten uitgekozen. Verschillende scholen gaan
hier in november mee aan de slag. Wist u dat Jan Paul Schutten ook naar de bibliotheek komt om nog
meer ‘etenswaardigheden’ te delen? Meer informatie hierover vindt u, naast de andere activiteiten
en nieuwe boekentips, in onze nieuwsbrief:https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd/tips-vande-leesconsulent.html?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Zon
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