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

Schooljaar 2018-2019, nummer 6
In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- Nieuws uit het team
- Nieuws vanuit onze intern begeleiders
- Meerkunners/ Maatklas op De Zon
- Nieuwe leerlingen
- Studiedagen
- Gevonden voorwerpen
- Volgende nieuwsbrieven
- Extern aangeleverde stukken

Nieuws uit het team
Voor het nieuwe jaar wensen wij jullie:
Tijd om van de kleine dingen te genieten
Rust om stil te staan bij mooie momenten
Sterkte om tegenslagen te overwinnen
Vriendschap om je hart te verwarmen
Humor om wat somber is te kleuren
Een glimlach om elke dag mee te beginnen.
Fijne feestdagen!
Team De Zon

Nieuws vanuit onze intern begeleiders
Cito LVS toetsen, M afname
Vanaf week 3, de week van 14 januari, worden de Cito LVS (leerling volgsysteem) M toetsen
afgenomen. De M staat in dit geval voor medio, ook aan het eind van het schooljaar vindt zo'n
toetsperiode plaats. De toetsperiode duurt ongeveer 3 weken. In deze weken maken de kinderen van
groep 3 t/m 8 verschillende toetsen voor het LVS. Het gaat om toetsen voor de volgende vakken:
begrijpend lezen, technisch lezen (woord- en tekstlezen) , woordenschat, spelling en rekenen.
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Adviesgesprekken groep 8
In week 6 en 7, van 4 t/m 15 februari, vinden de adviesgesprekken plaats met alle ouders en
leerlingen van groep 8.

Meerkunners/ Maatklas op De Zon
Een van de speerpunten van dit schooljaar voor wat betreft schoolontwikkeling, is het aanbod voor
kinderen die meer aan kunnen dan het basisaanbod. In de eerste maanden van dit schooljaar heeft
een werkgroep hierover regelmatig overleg gehad. In deze werkgroep zitten onder andere juf Nelly
en juf Natasja, zij hebben scholing gehad rondom begaafdheid en de intern begeleiders hierin
meegenomen. In de overleggen hebben we gesproken over wat een goed aanbod is en op welke
manier we dat kunnen toepassen op De Zon. Naast de werkgroep heeft het team een training gehad
over het aanbod voor meerkunners in de klas. Kortom, we hebben veel input gekregen en dat heeft
gezorgd voor een passend aanbod voor deze kinderen.
Deels loopt dit aanbod al, vooral in de groepen. De kinderen die meer aankunnen dan het
basisaanbod worden door de leerkrachten gesignaleerd. Wij werken hiervoor met een protocol, waar
in staat hoe te signaleren. U kunt denken aan toetsen, maar ook aan gesprekken met een kind en
observaties tijdens het werken en/of spelen. Deze kinderen krijgen aangepast aanbod (verdiepend
en/of verrijkend) in de klas. De leerkrachten van uw kind kunnen u hierover, indien gewenst, meer
vertellen. De komende maanden zullen we dit aanbod steeds kritisch blijven bekijken en
aanscherpen waar nodig. Een ander deel start in januari, hierover willen wij u iets meer vertellen in
deze nieuwsbrief:
Maatklas groep 3, 4 en 5
Soms komt uit de signalering naar voren dat we een kind nog beter in kaart willen krijgen, om te zien
of we ons aanbod nog beter kunnen laten aansluiten. Dit in kaart brengen gaat in overleg met IB en
juf Nelly en/of juf Natasja. Het kan zijn dat blijkt dat een kind een dusdanig grote
ontwikkelingsvoorsprong heeft dat er meer nodig is. Dit gaat maar om een klein deel van de
kinderen, ongeveer 1 op de 37 zeggen de onderzoeken. Om beter aan de onderwijsbehoeften van
deze groep kinderen te kunnen voldoen starten wij in januari met een pilot, de Maatklas. De naam
past bij onze visie, begaafdheid is een onderwijsbehoefte waaraan wij op De Zon willen kunnen
voldoen.
Voorlopig gaan we beginnen met een Maatklas voor de groepen 3, 4 en 5, bestaande uit 9 kinderen
uit deze groepen. Deze groep komt om de week op woensdagochtend bij elkaar onder leiding van juf
Natasja. Zij werken aan verschillende vaardigheden; sociale vaardigheden, vaardigheden op het
gebied van leren en ook specifieke vaardigheden die aansluiten bij de interesses van deze kinderen.
De pilot loopt tot de zomer en in deze periode evalueren we het proces regelmatig om te bekijken
wat goed gaat, wat beter kan en wat nog nodig is. Ouders van deze kinderen worden uiteraard ook
meegenomen in dit proces. Wij gaan ervan uit dat we tegen het einde van dit schooljaar dan goed
zicht hebben op de behoeftes en mogelijkheden voor het schooljaar 2019-2020.
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Hoe zit dat dan tot die tijd in de andere groepen? Ook daar worden kinderen die dat nodig hebben
gesignaleerd en zij krijgen een passend aanbod. Soms kan dat binnen de groep, maar dat kan ook
daarbuiten zijn. We blijven in overleg met elkaar om ervoor te zorgen, dat deze kinderen aanbod
krijgen passend bij hun onderwijsbehoeften. Uiteraard worden de ouders van de kinderen waarom
het gaat hierin betrokken.
Het is een heel verhaal geworden, waarin wij waarschijnlijk niet eens compleet zijn geweest. Roept
het vragen bij u op, wilt u meer weten, zoek ons dan even op!
Juf Nelly, juf Natasja, juf Maaike K, juf Jeannette en juf Heleen.

Nieuwe leerlingen
In de maand januari worden de volgende kinderen 4 jaar en beginnen bij ons op school:
Alex van der Horn
Lucas Kalf
Sep Burggraaf
Wij wensen hen allemaal een fijne speel- en leertijd toe bij ons op school.

Studiedagen vrijdag 25 januari en maandag 28 januari
Vrijdag 25 januari en maandag 28 januari 2019 zijn de eerstkomende studiedagen voor de
leerkrachten.
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij deze dag.

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.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 25 januari 2019 (nr.7)
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Extern aangeleverd vanuit de bibliotheek
Sinterklaas is inmiddels het land weer uit, wat betekent dat de kerstspullen van zolder gehaald
kunnen worden. De knusse lange avonden nodigen uit om lekker (voor) te lezen. Voor kinderen die
lezen lastig vinden hebben we een prachtig vernieuwd Makkelijk Lezen Plein in de bieb, waar het
kiezen van leuke boeken een stuk makkelijker wordt gemaakt. En wist je dat het ook zinvol is om aan
de slag te gaan met digitale boeken en apps? Welke apps zijn dan goed bruikbaar? Klik hiervoor op
de link naar onze nieuwsbrief en je krijgt –naast extra veel boekentips- meer
informatie:https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd/tips-van-deleesconsulent.html?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Zon

Extern aangeleverd vanuit de kerk
Kerst Gezinsviering in De Kerk
24 december 19.00 uur
Het licht van Kerstmis
In deze viering zal de verhalenverteller ons vertellen over het kerstverhaal
Maar ook zullen we horen dat het aloude kerstverhaal ook nu in 2018 nog steeds speelt
Iedereen is welkom om deze avond samen de kerst te beginnen door te luisteren naar
verhalen, te kijken naar het kerstspel en mee te zingen met het kinderkoor
Er is GEEN crèche tijdens de viering

Extern aangeleverd door KDO

Op vrijdag 28 december 2018 is er van 10.00 tot 12.00 uur in de beide
sporthallen bij KDO aan de Vuurlijn in De Kwakel een
Sport en spel instuif voor de jeugd
Alle kinderen tot 13 jaar kunnen naar hartenlust bewegen op de sportattributen die we gaan
uitzetten. Voor € 3,00 contant kan je in je schone binnen gympen je de hele ochtend
vermaken.
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+ Introductie Nijntje beweegdiploma
In januari start KDO D.A.G. met het Nijntje beweegdiploma voor
kinderen van 2 tot en met 6 jaar.
Een gedeelte van de sporthal is dan speciaal voor de jongste kinderen ingericht waar ze
kennis kunnen maken met deze nieuwe les.
Kinderen jonger dan 6 jaar alleen onder begeleiding
en oudere kinderen graag 06 nummer ouder op arm of in de sporttas.
Voor nadere informatie mail naar gymnastiek@kdo.nl.

Extern aangeleverd door URKV Michiel de Ruyter
Nieuwjaarsduik voor Kikarow 2019 Marktplein Uithoorn
Op 1 januari springen we aan het Marktplein in Uithoorn massaal de Amstel in om 2019 fris
en feestelijk in te luiden. Deze nieuwjaarsduik is een sponsorduik om geld op te halen voor
onderzoek naar kinderkanker. Iedereen wil jou straks natuurlijk het water in zien plonsen.
Daarom kun je van tevoren je best doen om zoveel mogelijk geld bij vaders, moeders, opaen oma’s, ooms en tantes in te zamelen. Elke euro gaat naar KiKaRow. Springen is het
leukst als je dat doet met klasgenoten, vriendjes en vriendinnetjes en je familie mag
natuurlijk ook gesponsord mee springen. Wie van jullie springt als eerste? Tot snel!
Voor info kijk op www.mdr.nu, klik op de flyer. Hier kun je ook een sponsorformulier vinden
om uit te printen.
met vriendelijke groeten,
Organisatie nieuwjaarsduik
URKV Michiel de Ruyter
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