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Nieuws uit het team
Terugblik studiedag 26 november
Afgelopen maandag hadden de leerlingen een extra dag vrij, vanwege de studiedag met het team. In
de ochtend stond het schoolplan van De Zon centraal. De eerder omschreven ambities over ons
onderwijs hebben wij nu uitgewerkt in beloftes. Met elkaar hebben wij concreet omschreven hoe wij
ons onderwijs de komende 4 jaar verder gaan ontwikkelen. We hebben bekeken hoe we de huidige
kwaliteit vasthouden en hoe we dat verder gaan ontwikkelen.
In het middaggedeelte gaven er 2 collega’s workshops aan het team. Juf Marjoleine heeft het team
uitgelegd hoe wij de rekendoelen nog effectiever kunnen uitwerken en aanbieden aan onze
leerlingen. Vervolgens gaf meester Hans een workshop over hoe we in ons onderwijs aan de slag
kunnen met het thema: de maan. Aan het einde van de dag keken we terug op een leerzame en
gezellige dag.

Zwangerschapsverlof juf Kim
Vrijdag 14 december is de laatste werkdag van juf Kim. Daarna gaat zij genieten van haar
welverdiende verlof. Wij willen haar de eerste weken nog even voldoende rust toewensen, zodat ze
na de geboorte kan genieten met haar kleintje.

Veiligheid leerlingen in het verkeer
Onze leerlingen komen ook nu het donker is met de fiets naar school. Het is ons opgevallen dat veel
leerlingen vergeten daarbij hun licht aan te doen. In de ochtend is dit wel echt nodig, dus willen wij u
vragen om dit met uw kind(eren) te bespreken. Op die manier kunnen onze leerlingen weer een
stukje veiliger naar school toekomen.
Daarnaast wederom een verzoek om alleen te parkeren op de aangewezen plaatsen. Ook dat is
noodzakelijk voor de veiligheid van alle kinderen.
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Geen Cito-toetsen voor kleuters
Alle leerlingen op de basisschool worden gevolgd in hun ontwikkeling. We volgen zowel de cognitieve
(leer) ontwikkeling als de sociaal emotionele ontwikkeling.
De kleuters worden in hun ontwikkeling gevolgd door middel van leerlijnen, alle doelen staan
daarin beschreven. Leerkrachten volgen deze leerlijnen per kind door middel van een
observatiesysteem, waarbij in het lesaanbod alle doelen steeds aan bod komen.
Deze manier van kleuters volgen doet recht aan hun ontwikkeling en geeft ons de kans ieder kind
goed in beeld te krijgen. Dit betekent dat wij voldoende informatie verzamelen rondom de gehele
ontwikkeling.
Vandaar dat wij ervoor gekozen hebben om per ingang van schooljaar 2018-2019 geen Cito toetsen
meer af te nemen bij de kleuters. Hiermee volgen wij ook de wetgeving die aangeeft dat Cito's voor
kleuters niet meer afgenomen hoeven te worden, onder andere omdat deze schoolse vorm van
toetsing niet past bij het volgen van kleuters. Voor meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/07/06/geen-toetsen-meer-voor-kleuters
Van onze interne begeleiders, Jeannette en Heleen

Sinterklaasnieuws
Afgelopen woensdag werden we heel blij verrast.
Elke groep had wat Pieten te gast.
Ze vertelde ons: zet donderdag jouw schoen,
En op 5 december zullen we De Zon weer een bezoek aan doen.
Elk kind reageerde natuurlijk heel erg blij.
Tot woensdag 5 december! riepen wij.
Bij droog weer ontvangen wij Sint op het plein.
Kijkt u mee? Dan graag achter de hekken, dat vinden we fijn.
En hoort u dan muziek? Dat kan wel kloppen,
We oefenen de pepernotensamba en zijn niet te stoppen.
We krijgen ook nog muzikaal bezoek,
Dat iedereen laat swingen tot in iedere hoek.
Maar eerst kunt u dinsdag 4 december nog iets bekijken,
Van 15.15 uur tot 16.00 uur staan de surprises te prijken.
In groep 6 tot en met groep 8 staan ze op uw bewondering te wachten,
Dus hou deze datum goed in gedachten!
Pietengym, schoencadeau, een bezoek aan het muzieklokaal,
Dat beleven we op De Zon toch maar weer allemaal.
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Herhaling: kleuters vrij donderdagochtend 6 december
Alle kinderen van groep 1 en 2 mogen donderdagochtend 6 december thuis blijven. ’s Middags
hebben zij wel gewoon school. Mocht u ’s ochtends uw kind wel naar school brengen, wilt u dit dan
doorgeven aan de leerkracht van uw kind.

Vooruitblik naar kerst
Tijdens de kerstperiode is het de bedoeling dat we met de kinderen van groep 1 t/m 5 naar de kerk
gaan om te luisteren naar het kerstverhaal. De groepen 6 t/m 8 gaan met Pasen naar de kerk.
Op woensdag 19 december is het kerstdiner.
De kinderen nemen allerlei hapjes en drinken mee.
Vanaf 6 december hangt de intekenlijst bij de deur van de klas.
Er staan een aantal suggesties op, het is handig als u hierop eerst in tekent, daarna is er ruimte eigen
invulling/ideeën.
De inloop van het diner begint om 17.15 uur. De kinderen zetten de hapjes in de klas en zoeken hun
plekje op.
Van 17.30-18.30 uur hebben we het kerstdiner.
De ouders kunnen in de aula aansluiten bij het stamppottenbuffet.
Om 18.30 uur is het de bedoeling dat de kinderen van groep 1 t/m 4 uit de klas worden opgehaald.
Kerstviering ‘Licht’
Vrijdag 21 december is een sfeervolle Kerstviering in de aula. De viering begint om 10.15 uur. Het
thema van dit jaar is “Licht”. Er zijn er weer prachtige, sfeervolle optredens van de diverse groepen.
U bent van harte welkom om bij de viering aanwezig te zijn. Wij vragen u buiten te wachten, tot
de kinderen in de aula een plekje hebben gevonden. U krijgt een seintje wanneer u de aula in kunt
komen.
Groetjes,
Commissie vieringen.

Nieuwe leerlingen
In de maanden november en december zijn er weer nieuwe leerlingen bij ons op school:
Yuna de Jong 1/2 C
Tygo Rekelhof 1/2 B
Liv van der Schinkel 1/2 C
Daan van Tol 1/2 A
Jolie de Vries 1/2 B
Lena Fransen 1/2 A
Fleur Verwij 1/2 B
Wij wensen hen allemaal een fijne speel- en leertijd toe bij ons op school.
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Nieuws uit de OR
Vrijwilligers gezocht voor het Green Team
Wat doet het Green Team?
Wij zorgen dat alle planten in de hele school water krijgen. We
zijn nu met 4 personen, maar zouden er graag nog 4
vrijwilligers bij zien 😊.

Frequentie?
2 personen geven 1 x per week alle planten water. Dit kost ongeveer 15 minuten per keer. Als er 8
vrijwilligers zijn hoeft u maar 1 x per 4 weken de planten water te geven.
Heeft u interesse om ons te helpen en om zo het klimaat van school te verbeteren?
Meld u aan bij Mathijs van der Knaap via 06-13143903.
Alvast heel erg bedankt!
De Ouderraad

Versieren school
Beste vaders, moeders, broers, zussen, opa’s en oma’s,
We hebben echt uw hulp nodig!
De school moet versierd worden en alles moet daarna weer worden
opgeruimd.
Vele handen maken licht werk!
Met 10 mensen kunnen we de school niet in kerstsfeer brengen, dus vragen wij
nadrukkelijk jullie hulp!
We starten vrijdag 7 december om 13.00 tot 15.15 uur en daarna gaan we om 19.30 uur verder met
opbouwen.
Kunt u alleen tot 15.15 uur helpen dan is dat natuurlijk geen probleem. Is het alleen mogelijk na
19.30 uur? Ook geen probleem! Alle hulp is meegenomen en daar zijn we erg blij mee! Wij zorgen
voor een kopje koffie/ thee met wat lekkers erbij. Neemt u kinderen mee? Dat staat er ook limonade
met een snoepje klaar.
Vrijdag 21 december om 8.30 uur gaan we de versiering weer opruimen.
Wanneer kunt u ons helpen?
Graag aanmelden via or@basisschooldezon.nl
Tot snel!
De Ouderraad
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Stampotten-buffet tijdens kerstdiner

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.
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Volgende nieuwsbrief
De laatste nieuwsbrief van 2018 (nr. 6) komt uit op vrijdag 21 december.

Aangeleverd door de gemeente Uithoorn
Je moet er niet aan denken…
Dat in de klas van uw kind minimaal één kind zit dat mishandeld wordt. Of getuige is van huiselijk
geweld. En toch is dit landelijk gezien het geval. Juist omdat niet alle vormen van kindermishandeling
zichtbare, fysieke sporen achterlaten, is het misschien moeilijk voor te stellen. Maar toch zijn jaarlijks
119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling of huiselijk geweld. Gemiddeld één kind per
klas.
School al veilige haven
Kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling of huiselijk geweld kunnen dit in een voor hun
veilige omgeving bespreekbaar maken. Bijvoorbeeld school. Elke school is daarom verplicht een
eigen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben. Deze meldcode helpt
professionals -zoals leerkrachten- als er vermoedens bestaan van huiselijk geweld of
kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen wordt bepaald of school een melding moet doen bij
Veilig Thuis of dat men zelf hulp organiseert.
Uiteraard kan iedereen die dat nodig heeft -kind of volwassene- ook zelf om hulp vragen bij Veilig
Thuis. Het telefoonnummer is 0800-2000. Voor kinderen is er daarnaast ook de kindertelefoon. Het
telefoonnummer van de kindertelefoon is 0800-0432.
Laatste toevlucht
De gemeente wil ook graag bijdragen aan het creëren van een veilige omgeving. Want hoe veilig
school ook is, ieder kind kan zijn of haar redenen hebben om juist niet daar het probleem
bespreekbaar te maken. Daarom stelt de gemeente de deuren van het gemeentehuis open voor
kinderen en jeugdigen die slachtoffer zijn van kindermishandeling of huiselijk geweld. De
burgemeester fungeert dan als ‘last resort’ oftewel laatste toevlucht. De burgemeester gaat in dit
geval in gesprek met het kind over wat er gebeurd is om samen op zoek te gaan naar de best
passende hulp.
Gemeente Uithoorn
Preventief Jeugdbeleid & Onderwijs
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