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Digitale nieuwsbrief van RKBS De Zon voor ouders/verzorgers

Schooljaar 2018-2019, nummer 8
In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- Nieuws uit het team
- Carnaval vrijdag 1 maart
- Staking vrijdag 15 maart
- Vakantierooster schooljaar 2019-2020
- Nieuwe leerlingen
- Aanmelden nieuwe leerlingen
- Studiedag donderdag 21 maart
- Herhaling wijziging datum schoolreisje
- Gevonden voorwerpen
- Volgende nieuwsbrief
- Voorjaarsvakantie
3 x extern aangeleverd: 1 x door de Bibliotheek en 1 x door de Hobbyclub De Kwakel en 1 poster
over Trainingen Jeugdhulp voorjaar 2019 vanuit Gemeente Uithoorn

Nieuws uit het team
Zwangerschapsverlof juf Jessica
Op woensdag 6 maart is het de laatste werkdag van juf Jessica uit groep 8B. Daarna gaat zij genieten
van haar welverdiende verlof. Wij willen haar een mooie tijd toewensen met haar gezin.
Terugblik studiedag 25 februari
Op de studiedag van vrijdag 25 februari hebben wij met het gehele team scholing gekregen over
persoonlijk leiderschap. Met elkaar hebben wij een analyse gemaakt welke succesfactoren elk
teamlid bezit en hoe we deze effectief kunnen verbinden aan de behoeften van het team en onze
organisatie. Op de studiedag van 21 maart gaan we hiermee verder, zodat we met elkaar vanuit onze
eigen kracht de organisatie nog meer kunnen versterken.
Fusie SKOK en het schoolplan 2018-2020
Op 1 januari is onze oude stichting, SKOK, gefuseerd met twee andere stichtingen uit de omgeving.
We werken samen met de Kwikstaart, het Duet, de Vuurvogel, de Springschans en 't Startnest. Met
elkaar vormen we nu stichting Wijzer aan de Amstel. Binnen deze stichting hebben wij een koers
bepaald; Durf jezelf te zijn. Vanuit deze koers hebben wij 5 strategische thema's geformuleerd:
• Leren jezelf te zijn
• Leren met de beste leerkrachten
• Leren in een professionele cultuur
• Leren in de maatschappij
• Leren vanuit een eigenzinnig profiel
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Elke school maakt naar aanleiding van deze strategische thema's een
eigen plan, het schoolplan. Het schoolplan is geldig voor een periode
van 4 jaar, van 2018 tot 2022. Samen met het team hebben we de
afgelopen periode bij elk thema ambities beschreven. Vanuit die
ambitie volgen beloftes, die wij maken aan onze leerlingen, ouders,
externen en aan onszelf. Graag willen we dit zichtbaar maken
binnen de school. Binnenkort vindt u daarom op school 2 posters,
waarop de koers, de ambities en de beloftes staan. De MR heeft zijn
instemming verleend op het schoolplan en ook een aantal kinderen
uit de leerlingenraad hebben de posters vooraf al bekeken. De
komende 4 jaar geven we met elkaar op deze wijze vorm aan ons
onderwijs. Het gehele schoolplan is terug te vinden op de website
van de school of ligt ter inzage bij de directie.
Nieuw meubilair
Misschien heeft u het al gezien, maar in de groepen 7 en 8 staan allemaal nieuwe tafels en stoelen.
Ook het bovenbouwplein wordt vernieuwd. Alle tafels zijn nu op één hoogte, dat zorgt voor een
rustige uitstraling in het klaslokaal. De stoelen hebben verstelbare voetensteuntjes, zodat iedereen
wel de juiste zithouding heeft.
Bij het bovenbouwplein hebben we ervoor gekozen om op verschillende manieren te kunnen
werken. Op deze manier denken we meer tegemoet te komen aan de bewegingsbehoefte van
kinderen tijdens een lesdag. De komende schooljaren zullen wij deze opzet qua meubilair uitbreiden
naar de lagere groepen in de school.
Protocol grensoverschrijdend gedrag
Op school werken wij met Kanjertraining. Dit geeft ons de handvaten om met leerlingen te
bespreken hoe wij met elkaar omgaan. Dat werkt voor onze leerlingen goed. We hebben op school
weinig incidenten waarbij er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Toch hebben wij met elkaar
een protocol op papier gezet hoe wij in dergelijke situaties willen handelen. In dit protocol hebben
wij beschreven hoe wij omgaan met geweld tussen leerlingen, respectloos gedrag naar volwassenen
en seksueel overschrijdend gedrag.
In het protocol staat onder andere beschreven dat als een leerling grensoverschrijdend gedrag
vertoont, hij/ zij zich moet melden bij de directie. Daarna zullen ouders telefonisch op de hoogte
worden gesteld. Wij hopen uiteraard dat we heel weinig gebruik hoeven te maken van de
afgesproken regels, maar vinden het wel fijn dat het nu vast ligt. Het protocol ligt uiteraard ter inzage
bij de directie van de school.

Carnaval vrijdag 1 maart
Op vrijdag 1 maart is het weer zover: Carnaval op Basisschool De Zon!
Deze dag hanteren we de normale schooltijden.
Op deze dag kan iedereen weer schitteren in zijn eigen mooie, leuke creatie..
Zoek hem maar vast op!
Het is een feest, dus zwaarden, pistolen en andere nepwapens horen
daar niet bij.
We maken er met zijn allen weer een super leuke dag van.
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Carnaval in groep 1 en 2
Het carnavalsfeest is in de ochtend, wij hebben dan een spelletjesfestijn, waarbij de kinderen in
kleine groepjes veel plezier kunnen maken. De kinderen mogen zelf weten hoe ze verkleed naar
school komen. Wij laten ons verrassen.
Tussendoor is er pauze om het zelf meegenomen eten en drinken te nuttigen.
Bij de deur van de groepen hangt een intekenlijst waarop ouders, die willen helpen, zich in kunnen
schrijven. In de middag doen wij een aangepast programma.
Carnaval voor de groepen 3 t/m 5
In de middenbouw maken we er een feestelijke én sportieve dag van. Een aantal dingen zijn zoals
altijd: De schooltijden zijn zoals normaal en ook nemen de kinderen hun eigen eten en drinken mee.
Ook nemen ze hun gymschoenen mee.
Wat er anders is deze vrijdag? Het wordt een echte feestdag! Iedereen mag in zijn mooiste
verkleedkleren komen. Ook het programma van de dag is feestelijk. We starten in de eigen klas. In de
loop van de ochtend gaan we met alle middenbouwgroepen naar de gymzaal bij KDO. Hier gaan we
leuke gymspellen doen. De kinderen mogen hun verkleedkleding aanhouden. Wel is het belangrijk
dat ze er in kunnen bewegen en dat zij hun gymschoenen meenemen. In de middag nemen de
leerlingen deel aan leuke workshops.
Het wordt een ontzettend leuke dag!
Carnaval voor de groepen 6 t/m 8
De kinderen komen verkleed op school. We starten deze dag om 8.30 uur in de klas. Om 9.45 start
het Snaterfestival op het bovenbouwplein.
We hopen deze ochtend te genieten van allerlei optredens. Deze worden aangekondigd door Prins
en Prinses Carnaval 2019.
De kinderen nemen hun gebruikelijke tussendoortje mee.
In de middag volgt een sportief programma in de sporthal bij KDO. De kinderen mogen hun
verkleedkleren aanhouden als ze dat willen. Wel is het belangrijk dat ze er in kunnen bewegen en dat
zij hun gymschoenen meenemen.

Staking vrijdag 15 maart
In de week van 15 maart voeren diverse onderwijsvakbonden actie. Zij roepen de regering op tot
investeringen in het onderwijs. De week wordt afgesloten met een staking op vrijdag 15 maart. Als
basisschool delen wij de zorgen die de vakbonden uitspreken ten aanzien van het onderwijs in
Nederland.
Een aantal collega’s van onze school geeft gehoor aan de oproep om die vrijdag te gaan staken.
De klassen van deze collega's zullen daarom gesloten zijn. De overige groepen hebben gewoon les.
- De volgende groepen hebben geen les op vrijdag 15 maart: groep 0, 1/2A, 1/2B, 1/2C, 4A, 7B en
8A. Deze klassen zijn gesloten en we verzoeken u de kinderen thuis te houden.
- De volgende groepen hebben wel les op vrijdag 15 maart: groep 3, 4B, 5, 6A, 6B, 7A en 8B.
Hieronder geven de stakende collega’s toelichting op hun besluit om te staken.
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Staking 15 maart 2019
Op vrijdag 15 maart aanstaande wordt er een staking georganiseerd in het onderwijs. Wij nemen
deel aan deze staking en vertellen u graag waarom.
De staking is bedoeld om aandacht te vragen voor problematiek in het hele onderwijs. Het gaat
hierbij om zowel het primair, middelbaar als hoger onderwijs. De investeringen blijven op dit
moment achter, waardoor de kwaliteit van het onderwijs in het geding komt. Om een degelijk
onderwijssysteem in stand te houden, zal er geld geïnvesteerd moeten worden.
De investeringen zijn van maatschappelijk belang. Door te investeren kan het onderwijs vooruit en
kan de kwaliteit van het onderwijs worden gewaarborgd. Deze verbeteringen kunnen bovendien
bijdragen aan het oplossen van het lerarentekort.
De afgelopen periode is er geld bijgekomen in het primair onderwijs voor salarissen en
werkdrukverlichting. Dat is een goede stap geweest. Tegelijkertijd wordt echter op diverse zaken in
het onderwijs ook bezuinigd. Het bedrag dat een school per leerling krijgt is na bezuinigingen in 2010
nooit meer terug op niveau gekomen.
We realiseren ons dat staken een heftig middel is. We hopen echter dat de staking
(politiek) Nederland in beweging brengt. Er hebben veel overleggen plaatsgevonden. Helaas tot nu
toe zonder resultaat. Wij vinden dat er iets moet gebeuren om de problemen in het onderwijs op te
lossen en geven daarom gehoor aan de oproep te gaan staken.
We hopen u op deze manier voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben over onze
beweegredenen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard bij ons terecht.
Vriendelijke groeten,
De leerkrachten: Esther, Sandra, Astrid, Luut, Ineke, Marjoleine, Linde, Angèl en Hans

Vakantierooster 2019-2020
Het vakantierooster van het basisonderwijs voor Uithoorn voor schooljaar 2019-2020 ziet er als volgt
uit:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Meivakantie week 2
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

maandag 21-10 t/m vrijdag 25-10-2019
maandag 23-12 t/m vrijdag 03-01-2020
maandag 17-02 t/m vrijdag 21-2-2020
vrijdag 10-04 t/m maandag 13-04-2020
maandag 27-04 t/m vrijdag 01-05-2020
maandag 04-05 t/m vr 08-05-2020
donderdag 21-5 t/m vrijdag 22-05-2020
maandag 01-6-2020
maandag 06-07 t/m vrijdag 14-08-2020

De losse studiedagen voor volgend schooljaar worden gecommuniceerd op een later tijdstip dit
schooljaar.
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Nieuwe leerlingen
In de maand maart worden de volgende kinderen 4 jaar en beginnen bij ons op school:
- Danley van der Hoort
- Jua van Zaal
- Stijn Hogerwerf.
Zij starten in de instroomgroep De Beren bij Meester Evert en Juf Esther.
Na de krokusvakantie begint Lynn van der Pol bij ons op school. Zij komt in groep 4A bij Juf Mery en
Juf Linde.
Wij wensen hen allemaal een fijne speel- en leertijd toe bij ons op school.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Om goed overzicht in het leerlingenaantal in de onderbouw te krijgen, vragen we ouders van
kinderen tussen 2,5 en < 4 jaar hun kind aan te melden bij ons op school.
Wilt u, wanneer dit nog niet is gebeurd, dit alsnog doen?
Heeft u familie of vrienden met kind van 2,5 jaar of ouder, wilt u dan bij ze aangeven dat ze zich tijdig
moeten aanmelden. Denkt u er ook aan om uw eigen (2e, 3e of 4e) kind in te schrijven?
1 maart

Studiedag vrijdag 21 maart
Vrijdag 21 maart is de eerstvolgende studiedag voor de leerkrachten.
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij deze dag.

Herhaling: datum schoolreisje verplaatst
Voor de zekerheid willen we nog een keer vermelden dat de datum van het
schoolreisje is verplaatst van vrijdag 21 juni naar vrijdag 28 juni. Op de
schoolkalender staat nog 21 juni vermeld.

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 8 maart a.s. (nr.9)
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Voorjaarsvakantie
Vanmiddag om 15.15 uur begint de voorjaarsvakantie.
Wij wensen iedereen een heerlijke week toe.

3 x extern aangeleverd:
1) Aangeleverd door de Bibliotheek
Welke voorleesactiviteiten worden er in de bibliotheek georganiseerd? Wat is een leuk en
gratis programma om je kind te stimuleren met lezen? Wist je dat moppenboeken erg
kunnen motiveren om meer te gaan lezen? En hoe voorkom je verveling tijdens een
urenlange autorit op weg naar de wintersport? Je leest het – samen met natuurlijk weer
de leukste boekentips- in onze nieuwsbrief! Klik op de link om onze nieuwsbrief te lezen.
https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd/tips-van-deleesconsulent.html?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Zon

2) Aangeleverd door de Hobbyclub De Kwakel
Hobbyclub De Kwakel: een creatieve club op vrijdagavond
De Hobbyclub is een wekelijkse club waar basisschoolkinderen vanaf 8 jaar volop met hun creativiteit
aan de slag kunnen. Onder begeleiding van een groep enthousiaste vrijwilligers kan er worden
getimmerd, gezaagd, geverfd en geknutseld.
Het seizoen loopt van september tot april op vrijdagavond van 19-21 uur.
De ingang is te vinden via de brandtrap aan de achterzijde van Dorpshuis
De Quakel, Kerklaan 16. De entree bedraagt €2,- per avond en er is een
kraampje waar drinken en snoep gekocht kan worden. Kom jij ook een
keer gezellig bij ons meedoen op vrijdagavond?

Meer informatie via hobbyclubdekwakel@gmail.com en
hobbyclubdekwakel.
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