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Schooljaar 2020-2021 - nr. 10     5 maart 2021   

 

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Nieuws uit het team 

- Cultuurmiddag 18 maart 

- Studiedag 6 april 

- Nieuws uit groep 1/2C 

- Nieuws uit groep 6B 

- Vakantierooster 2021-2022 

- Nieuwe leerlingen en afscheid leerlingen 

- Vieren Pasen 

- Volgende nieuwsbrief  

- Extern aangeleverd door de kerk en door de kampstaf van Sport en spel 

Nieuws uit het team 
Conclusie voorstel wijziging schooltijden 
 
De afgelopen maanden hebben wij als school het huidige lesrooster geëvalueerd. Het is als 
organisatie heel goed om met enige regelmaat te bekijken of de wijze waarop we alles nu 
organiseren, nog steeds past bij hetgeen wat we er met elkaar mee willen bereiken. De ervaringen 
die ouders ons teruggaven na de eerste lockdown gaven een extra impuls om het schoolrooster te 
bekijken. Het werken met een continurooster werd toen vanuit meerdere ouders als zeer prettig 
ervaren en er kwam het verzoek om te bekijken wat de mogelijkheden waren voor onze school.  
 
De afgelopen maanden hebben wij als school deze evaluatie gedaan. In deze nieuwsbrief willen wij u 
meenemen in de uitslag hiervan. Tijdens deze gehele periode is de samenwerking met de MR heel 
prettig geweest. Er was ruimte voor alle standpunten en we hebben goede heldere afspraken 
gemaakt over de procedure.  
 
Vanuit de evaluatie met het team kwam duidelijk naar voren dat er voor het continurooster geen 
draagvlak was. Daarover bent u als ouders eerder geïnformeerd via een aparte mail. Dat betekende 
dat we zijn gaan onderzoeken wat het draagvlak zou zijn voor een vijf-gelijke-dagen-model met een 
middagpauze.  
 
In de week van 11 januari heeft het team hierover een enquête ingevuld. De uitslag hiervan was dat 
66 % van het team voor een wijziging was in de schooltijden en 34% een voorkeur had voor het 
huidige rooster. Van tevoren was er afgesproken dat er minimaal 2/3e deel van het team zich positief 
moest uitspreken om de volgende stap te zetten. Nadat er geconstateerd was dat er een 
meerderheid in het team het voorstel ondersteunde, zijn wij aan de slag gegaan om een ouderpeiling 
te organiseren.  
 
Nadat er helaas eerst een technisch onjuiste enquête was uitgezet, was er in de week van 18 februari 
de mogelijkheid voor de ouders om hun mening te geven in een verbeterde versie. De respons op 
deze enquête was 76%. Tijdens de reactieperiode, ontvingen wij (als school en MR) ook verschillende 
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mails over dit onderwerp. De meeste mails hebben wij als opbouwend ervaren en de ontvangen 
mails zijn ook meegenomen in de MR-vergadering van afgelopen dinsdag.  
 
De oudergeleding van de MR heeft voor de enquête aangegeven dat zij zouden meestemmen met de 
meerderheid die uit de enquête zou komen.  Bij de ouderenquête was 24% van de ouders voor een 
wijziging van de lestijden en 76% gaf aan voorkeur te hebben voor het huidige lesrooster.  
 
Afgelopen dinsdag is er tijdens de MR-vergadering gestemd over het voorstel wijziging schooltijden.  
Deze stemming is uitgekomen op 4 stemmen tegen een wijziging van de schooltijden en 2 stemmen 
voor. Als je kijkt naar de uitslagen van de enquêtes hierboven is dat een passende uitslag. Dit houdt 
in dat er geen wijzigingen gaan plaatsvinden in het lesrooster op De Zon. Zo gauw als de huidige 
maatregelen dit toelaten gaan we terug naar ons reguliere rooster. Er komt daar dus geen wijziging 
in.  
 

Cultuurmiddag 18 maart 
Binnen de huidige maatregelen is het niet mogelijk om de cultuurdag door te laten gaan, zoals 
bedacht. Als school vinden we het echter wel belangrijk om regelmatig extra aandacht te besteden 
aan culturele en creatieve doelen met onze leerlingen. Daarom gaan alle groepen op 
donderdagmiddag 18 maart met hun eigen leerkracht aan de slag met creatieve of culturele 
activiteiten. Deze middag staat de school in het teken van allerlei activiteiten rond culturele vorming. 
In de nieuwsbrief van 26 maart zullen we u een impressie van deze middag laten zien.  
 

Studiedag dinsdag 6 april 
Dinsdag 6 april staat de eerstvolgende studiedag voor het team gepland. Deze gaat gewoon door, 
dus alle leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij deze dag. 
 

Nieuws uit groep 1/2C – De Vissenklas 

 

Deze week zijn wij in de onderbouw begonnen met het project muziek. 
We werken met het boek ‘de beer en de piano’. 
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Heel leuk om te zien, hoe de kinderen van 

de Vissenklas reageren op pianomuziek. 

Ze worden er vrolijk van. 

 Als er tijdens het werken wat klanken door 

het lokaal zweven worden de kinderen juist 

rustiger. 

 

Hier knutselen de kinderen zelf de beer en 

de piano. 

 

Alleen piano is wat saai, dus nemen de kinderen zelf 

instrumenten mee en hebben we mini schudkokers 

gemaakt. 

 

 

 

 

Ook de letter U staat deze week centraal. Best een lastige, maar 

zoals jullie kunnen zien hebben we toch veel woorden kunnen 

bedenken! 

 

 

 

 
 

Nieuws uit groep 6B 
Dit schooljaar werken we veel met onze wisbordjes. Dit zijn kleine plastic bordjes, waar we met een 

stift op kunnen schrijven. Ze liggen in ons eigen laatje, of op onze tafel. Tijdens de instructie helpen 

de wisbordjes ons en de juf bij het begrijpen van de les. Als de juf een instructie geeft stelt ze 

regelmatig vragen aan ons. Wij moeten dan allemaal antwoord geven op ons wisbordje. Op deze 

manier moeten wij allemaal meedoen met de les. We houden daarna het wisbordje onder onze kin, 

zodat de juf het goed kan lezen. Zo zien de juffen of wij de stof goed begrijpen. Ook moeten we vaak 
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de antwoorden op ons wisbordje vergelijken met het antwoord van ons schoudermaatje. Zo leren we 

ons antwoord ook  toe te lichten en uit te leggen. Het gebruik van het wisbordje is fijn voor ons, zo 

blijven we goed bij de les. Ook de juffen vinden het fijn om ermee te werken, omdat ze zo heel goed 

zien welke kinderen het al helemaal snappen en welke kinderen het nog moeilijk vinden.  

 

 

Vakantierooster 2021-2022 
 
Het vakantierooster van het basisonderwijs voor Uithoorn voor schooljaar 2021-2022 ziet er als volgt 
uit: 
 

Herfstvakantie maandag 18-10 t/m vrijdag 22-10-2021 

Kerstvakantie maandag 27-12 t/m vrijdag 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie maandag 21-02 t/m vrijdag 25-02-2022 

Pasen vrijdag 15-04 t/m maandag 18-04 -2022 

Meivakantie maandag 25-04  t/m vrijdag 29-04-2022 

Koningsdag woensdag 27-04 in meivakantie 

Meivakantie  maandag 02-05 t/m vrijdag 06-05-2022 

Hemelvaart donderdag 26-5 t/m vrijdag 27-05-2022 

Pinksteren maandag 06-06-2022 

Zomervakantie maandag 18-7 t/m vrijdag 26-8-2022 

 
De losse studiedagen voor het schooljaar 2021-2022 worden gecommuniceerd op een later tijdstip 
dit schooljaar. 
 

Nieuwe leerlingen en afscheid leerlingen 
 
In de maand maart beginnen de volgende kinderen bij ons op school: 

- Xavi van Rijn in groep 1/2A bij Juf Sandra en Juf Astrid 

- April Reijnen in groep 1/2B bij Juf Mery en Juf Linde 

- Jesper van der Schinkel in groep 1/2C bij Juf Luut en Juf Anoeska 
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- Jens Rijken in groep 3A bij Juf Esther en Juf Marjoleine 

- Boaz Rijken in groep 4A bij Juf Ylana en 

- Jesse Rijken in groep 6A bij Juf Niki en Juf Carla. 
Wij wensen hen een fijne speel- en leertijd toe bij ons op school. 
 
Tess Holla uit groep 1/2C heeft i.v.m. verhuizing onze school verlaten. Wij wensen haar veel succes 
op haar nieuwe school. 
 

Vieren Pasen 
De paascommissie is druk bezig om iets leuks (en tóch corona-proef) te bedenken voor Pasen. 
In de nieuwsbrief van 26 maart a.s. vertellen wij u hier meer over. 
 

 
 

Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief komt op vrijdag 26 maart 2021. 
 

Extern aangeleverd 
 
 

1)Aangeleverd door de kerk: Eerste Communie 2021 
 
 
Eerste Communie 2021  
 
Beste ouders en verzorgers van de kinderen in groep 4 en 5. 
 
Dit jaar vindt de Eerste Communie op 20 juni plaats. 
We starten de voorbereiding op 13 april. 
 
We gaan een heel nieuw (erg mooi) project gebruiken. De kinderen zullen hun voorbereiding van 
kapelaan Darek en diaken Jeroen Hoekstra (die ook de kerstfilm heeft gemaakt) krijgen. Bernardien en 
Yvonne zullen de praktische kant voor hun rekening nemen. 
 
De informatie die op 15 december is gegeven eerdaags via YouTube terug te luisteren. 
De link staat binnenkort op de website van de parochie: www.rkparochiedekwakel.nl 
  
Wil je je kind opgeven of meer informatie dan kun je bellen of mailen met Yvonne Voorn of Bernardien 
Meijer. Bernardien Meijer: 06 29426373  qbmeijer@kpnmail.nl   
Yvonne Voorn: 06 21836295 feny@caiway.nl 
 
Een hartelijke groet ook namens kapelaan Darek en diaken Jeroen Hoekstra, 
Yvonne en Bernardien 

http://www.rkparochiedekwakel.nl/


6 
 
 

 

 

2)Aangeleverd door de kerk: 
Palmpasen 
 
Op zondag 28 maart is het Palmpasen. Het is een traditie om een zelf 
versierde Palmpasen stok te geven aan iemand die dat kan gebruiken 
(iemand die alleen is of ziek). 
We willen de kinderen uitnodigen om op woensdagmiddag 24 maart 
tussen 13.00 en 15.00 uur in de kerk een Palmpasen stok op te halen 
die je thuis kunt versieren.  
 
Wil je een film kijken waarin het hele verhaal van Palmpasen wordt 
verteld: 
Kijk dan eens naar het volgende verhaal: 
Pasen Jezus kinder film: Hoop voor vandaag. Hieronder staat de link. 
https://www.youtube.com/watch?v=hZIDVynHAks 
 
Ook de zandtovenaar heeft hele mooi filmpjes gemaakt, 
deze kun je allemaal op YouTube kijken. 
 

3)Extern aangeleverd door kampstaf Sport en Spel 
 
Beste ouders, kinderen van groep 4 t/m 8, 
  
Met pijn in het hart heeft de kampstaf ook dit jaar besloten dat het Sport en Spelweekend 2021 geen 
doorgang kan vinden vanwege het coronavirus. Helaas wordt het weekend, net als vorig jaar, 
afgelast. De kampstaf onderzoekt wel een alternatief om 2021 toch een Sport en Speltintje te geven. 
 
De huidige situatie rondom het coronavirus brengt te veel onzekerheden en risico’s met zich mee om 
het jaarlijks terugkerende weekend in de welbekende vorm te organiseren. Helaas is dit op dit 
moment het enige verstandige besluit wat genomen kan en moet worden. 
De kampstaf is momenteel bezig met de organisatie van een alternatief, namelijk een Sport en 
Speldag op zaterdag 29 mei 2021. Of dit doorgaat, is uiteraard afhankelijk van de coronasituatie in 
die periode én van de organisatorische mogelijkheden. Daar heeft de kampstaf geen invloed op, 
maar we doen er wel alles aan om samen met vele vrijwilligers een leuke, onvergetelijke dag neer te 
zetten voor de kinderen van groep 4 t/m 8. 
 
De kampstaf hoopt iedereen snel te kunnen informeren over de precieze plannen en vraagt alle 
kinderen en ouders 29 mei alvast te omcirkelen in de agenda! 
Via de website www.sportenspeldekwakel.nl, Facebook (sportenspel.dekwakel) en Instagram 
(sportenspeldekwakel) houden we jullie op de hoogte! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hZIDVynHAks
http://www.sportenspeldekwakel.nl/

