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Nieuws uit het team
Schooljaar 2020-2021
Wat een schooljaar! Leerkrachten, ondersteuners in het onderwijs, opvangpersoneel, leerlingen en
ouders hebben de afgelopen weken en maanden in de gekste omstandigheden het beste van zichzelf
gegeven. Dat het niet altijd makkelijk is geweest, dat zal iedereen weleens ervaren hebben. Maar er
zijn vast ook veel mooie momenten geweest in de afgelopen tijd.
Nu is het dan bijna zomervakantie. Sommige leerlingen zullen thuis blijven en andere leerlingen gaan
wel op vakantie. Ik hoop dat iedereen, thuis of ergens anders, even tot rust kan komen. Dat in die
rust mooie herinneringen gemaakt kunnen worden en dat we elkaar dan na de zomervakantie weer
zien. Dan starten we weer een nieuw schooljaar op. Een jaar waarin we ons blijven inzetten om
samen het beste uit elke leerling te halen. Maar ook een schooljaar waarin er hopelijk ook steeds
meer ruimte ontstaat om de grotere schoolactiviteiten weer plaats te laten vinden. Ik wil u voor nu
allemaal een fijne zomervakantie toewensen.
Mogelijke maatregelen i.v.m. Covid-19 na de zomervakantie
Op dit moment is er nog niet bekend wat de richtlijnen blijven of worden na de zomervakantie. In de
week voor de start van het schooljaar informeren wij u over de maatregelen die dan gelden.

Blik in de school
Afgelopen weken is de school voor u als ouders dicht geweest. En daarom leek het ons leuk om u een
blik te laten werpen in wat wij op school hebben gedaan. Op die manier bent u toch weer even in de
school geweest.

Groep 6
Bij een rekenles ging het om omtrek en oppervlakte. Om een idee te krijgen van de grootte
van een vierkante meter, hebben we uitgeprobeerd hoeveel
kinderen er in één m2 passen!
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Groepen 1/2
Jaaaaa! Het allerleukste is, dat we allemaal weer door elkaar
en met elkaar kunnen spelen. Op het prachtig vernieuwde
schoolplein!

Deze vier toppers haalden hun veterstrikdiploma!
Tijdens de 'raamgesprekken' lieten zij zien wat ze thuis hadden geleerd.
Gefeliciteerd Kyra, Dewi, Mick en Sidney.
Natuurlijk ook complimenten voor de ouders die in ene ook leerkracht waren.
1/2A, De Vlinderklas.

Groep 7B
Wat zijn we blij dat we de laatste weken weer
gewoon naar school zijn geweest. In groep 7 is echt
heel hard gewerkt de afgelopen weken! Heel veel
nieuwe leerstof is behandeld. Maar gelukkig was er
de afgelopen weken ook soms tijd voor leuke en
creatieve opdrachten: tekenen, verhalen schrijven
en rappen zijn allemaal voorbijgekomen!! Op de foto
ziet u het resultaat van de opdracht: Waar denk je
aan bij groep 7B!
Afgelopen week hebben alle kinderen een preadvies
gekregen en dat was best spannend! Nu ook de adviezen bekend zijn is alweer een mijlpaal bereikt!
Na de vakantie beginnen de kanjers van groep 7B alweer aan hun laatste jaar hier op de Zon. Heel
veel plezier allemaal, ga ervoor!!! Maar nu eerst nog even heerlijk genieten van de aankomende
vakantie!!

Groep 7A
Voor groep 7a was schooljaar 2019 - 2020: gezellig,
verrassend, raar, druk, leuk, corona, vermoeiend, kort,
grappig, thuiswerken, fijn, bollywood dans,
vloerbedekking, schoolplein.
En ........ een digitale eindmusical!
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Groep 4
Na een gekke periode mochten we dan eindelijk weer naar school. Eenmaal in de klas werden we
verrast door ons nieuwe meubilair. De klas ziet er super
mooi uit! De afgelopen weken hebben we echt nog
even mogen knallen. We zijn hard aan de slag gegaan
met het oefenen van de tafels en het automatiseren.
Het werd een ware wedstrijd met ons eigen scorebord!
Ieder kind kreeg een blaadje met sommen en moest er
binnen 2 minuten zoveel mogelijk proberen te maken.
Uiteindelijk mochten we het aantal sommen weer
kleuren in onze eigen grafiek. De tafels kunnen we
steeds meer uit ons hoofd. Ons doel is: 50 keersommen
in 3 minuten! De klas hebben we mooie kunnen
versieren met onze vissen en papegaaien. Wat zag het
er gezellig uit!

Groep 5A
Vanuit de leerlingen van groep 5a:
‘Ik vind het leuk dat we een nieuw schoolplein hebben,
omdat we nu een survival-parcours hebben.’
‘Eerste jaar op deze school was heel leuk.’
‘Ik vond het leuk dat we grapjes maakten en de hele klas
lachte erom en dat we een hele leuke klas hebben.’
´Ik vond het leuk omdat er nieuwe vakken erbij zijn
gekomen, aardrijkskunde en geschiedenis.’
‘Thuiswerken was niet leuk, want ik kon mijn vriendinnen missen.’
“De technieklessen was leuk om te doen.”
‘Ik ga de juffen en meester heel erg missen. Het zijn leuke juffen en meester. Ik ga jullie missen.’

Groep 5B
PPPFFFfff!!! Wat heeft groep 5B gezweten de
laatste weken… Ondanks het warme zomerweer
bleven deze knapperds hard aan het werk. Om af
en toe wat verkoeling te krijgen aten wij ijsjes en
koelden we af voor de ventilator!
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Wat waren we met groep 5B blij toen we na de
thuiswerkperiode weer compleet naar school mochten!
Eindelijk konden we ook weer lekker knutselen, gezellig
met een muziekje aan.

Groepen 3
Terugblik laatste schoolweken in groep 3
Wij hebben heel gaaf nieuw meubilair gekregen zoals jullie op de foto zien. Allemaal hoge tafels en
stoelen. Wij kunnen zelfs in groep 3 staand aan onze tafel werken.
Het buiten gymmen was een succes. Gelukkig was het alle keren droog want binnen gymmen was
nog geen optie.
De toppers van groep 3 zijn wel heel netjes gaan schrijven met pennen in het schrijfschrift.
Wat kunnen we allemaal goed lezen, we hebben hard
geoefend thuis en de laatste weken op school. Wij weten
nu ook allemaal wat thuisonderwijs is.
Wij hebben ook fanatiek gesplitst de afgelopen tijd. We
kennen de splitsingen bijna allemaal uit ons hoofd.
Wat hebben we genoten van de rupsen, cocons en uiteindelijk
de vlinders in onze klas. Wat een lucht hadden we ervan. Maar
wat genoten we ervan om ze los te laten fladderen buiten.
Aan de geur van de koolbladeren hebben de ouders dit keer
niets gemist in de klas. 😉
Fijne vakantie allemaal. Geniet ervan!
Groetjes,
de juffen van groep 3
Groepen 8
De laatste weken van groep 8 stonden in het teken van een alternatief kamp in en rondom de school.
Ook hebben de kinderen geoefend voor een fantastische musical. Op woensdag 1 juli hebben we
deze in 2 sessies op kunnen voeren voor de ouders van groep 8. Hieronder een kleine impressie van
deze dagen.
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Brief ouderraad
Beste ouders,
De afgelopen maanden verliepen anders dan gedacht. Covid 19 zorgde ervoor dat de ouderraad dit
jaar veel van haar activiteiten heeft moeten annuleren. De fancy fair kon op het allerlaatste moment
niet doorgaan. We hopen dat we volgend schooljaar weer voorzichtig van start kunnen gaan.
Onze ouderraad bestaat momenteel uit negen bestuursleden. Een bestuurslid heeft laten weten
volgend schooljaar helaas afscheid te moeten nemen. Hiermee zou de bezetting van de OR op acht
bestuursleden komen. Zonder nieuwe bestuursleden is er onvoldoende capaciteit om alle geplande
leuke dingen voor de kinderen te blijven organiseren en dat zou erg jammer zijn. We zijn dus
wederom dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden (minimaal een en maximaal vier).
De ouderraad heeft de taak om voor de kinderen extra activiteiten te organiseren, waar vanuit
school geen budget voor is. Denk hierbij onder andere aan de sinterklaas- en kerstviering, de fancy
fair en het schoolreisje. Alles uiteraard in overleg met de directie en het personeel van de school. Wij
vergaderen ongeveer een keer per maand over de geplande evenementen. Deze vergaderingen
vinden plaats in de avonduren op een wisselende doordeweekse dag. Er wordt verwacht dat je bij
deze vergaderingen aanwezig bent, maar als je een keer verhinderd bent is dit uiteraard geen
probleem. Naast deze vergadering neemt elk bestuurslid deel in de organisatie van een of meerdere
projecten naar keuze. We zijn op dit moment bovendien specifiek op zoek naar iemand met een
financiële achtergrond voor de functie van penningmeester.
Lijkt het u leuk om deel te nemen in het bestuur van de ouderraad? U kunt zich dan aanmelden via
de enquête in deze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar, via de email (or@basisschooldezon.nl) of
bij een van de huidige bestuursleden. Als u eerst wat informatie wilt, dan kunt u zich het beste
melden via voornoemd e-mailadres of bij een van de huidige bestuursleden. Wij zien uw aanmelding
graag tegemoet.
Ouderraad de Zon
Hieronder vindt u de link en de QR-code naar de enquete over de ouderraad. We willen u allen vragen om deze
in te vullen. Alvast bedankt voor de moeite.
Link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EghBsQKxFEO1LFRc8kK103Ls1_E7rM5Em0M
FjZFEq8VUMDZYV1k3SUNYTExQQUVPUjJJNFFGTlU0Uy4u
QR-code:

Uithoorn voor elkaar - zomeractiviteiten
De welzijnsorganisatie ‘Uithoorn voor Elkaar’ heeft allerlei leuke zomeractiviteiten georganiseerd
voor kinderen uit Uithoorn en De Kwakel. De leerlingen hebben hierover een folder mee naar huis
gekregen. Morgen 3 juli zullen wij deze activiteiten voor tijdens de zomervakantie ook op de website
van De Zon zetten.
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Nieuw meubilair
In groep 3 t/m 6 hebben wij inmiddels nieuw meubilair staan
voor de leerlingen.
Dit zijn prachtige verstelbare stoelen die voor ieder kind in de
goede hoogte zijn in te stellen.
Het ‘oude’ meubilair is ook dit keer weer opgehaald door
Stichting Corantijn uit De Kwakel.
Zij werken in Suriname aan o.a. een onderwijsproject, waar
jaarlijks 2-3 scholen worden opgeknapt en voorzien van ‘nieuw’
schoolmeubilair. Het is in Suriname namelijk zo dat je alleen
naar school kunt als je een tafel en/of stoel hebt. Dus ons oude
meubilair komt zo heel goed terecht, daar zijn we blij mee.

Nieuwe leerlingen en afscheid leerlingen
Na de grote vakantie beginnen de volgende leerlingen bij ons op school:
- Lucas Bos in groep 1/2A bij Juf Sandra en Juf Astrid
- Sacha Verwoolde in groep 6B bij Juf Kim en Juf Tessa.
Wij wensen hen een fijne leer- en speeltijd toe bij ons op school.
Romano van ’t Hul uit groep 5B gaat i.v.m. verhuizing onze school verlaten.
Wij wensen Romano succes op zijn nieuwe school.

Volgende nieuwsbrief én vakantie
We willen iedereen een hele fijne, gezellige en zonnige vakantie toewensen en zien elkaar weer op
maandag 17 augustus.
De volgende nieuwsbrief (eerste van het nieuwe schooljaar) komt op vrijdag 21 augustus.

Extern aangeleverd door Ouder- en kindadviseurs Uithoorn
Wist u dat de Ouder-kindadviseurs deze zomer gewoon doorwerken?
Waarvoor kunt u contact opnemen met de Ouder-kindadviseur?
Opvoeden is niet altijd even makkelijk en al helemaal niet in de huidige situatie waarin wij met zijn
allen nu zitten.
Veel ouders lopen momenteel tegen diverse zaken aan, merken dat dingen anders lopen dan
verwacht of zitten er gewoon even doorheen.
Dan is het ineens zes weken zomervakantie. Wat normaal een fijne break kan zijn, kan nu wellicht
wat overweldigend voelen.
Als Ouder-kindadviseur bieden wij u graag een luisterend oor en denken wij mee met al uw vragen
over het opvoeden en opgroeien van kinderen.
De ondersteuning van de Ouder-kindadviseur is kosteloos.
Hoe komt u in contact met de Ouder- en kindadviseur?
Aan iedere school is een Ouder-kindadviseur verbonden. Op de website van Uithoorn voor Elkaar
kunt u de gegevens vinden van de Ouder-kindadviseur: www.uithoornvoorelkaar.nu/kinderen/
Hartelijke groet,
Ilona, Rita, Anne en Greet.
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