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Schooljaar 2021-2022  - nr. 10      25 maart 2022 

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Nieuws uit het team 
- Studiedag en vrije dagen 
- Cultuurdag 7 april 
- Oproep MR 
- Paasmiddag 
- Nieuwe leerlingen 
- Nieuws uit groep 1/2A 

 

- Nieuws uit groep 7A 
- Koningsspelen 22 april 
- Eerstvolgende nieuwsbrief 
- Extern aangeleverd door de kerk 

 

 

Nieuws uit het team 
 

Intern begeleider vanaf de zomervakantie 

Eerder hebben we u geïnformeerd dat onze collega Heleen Geijsel aan het einde van dit schooljaar 

vertrekt. Wij zijn daarom op zoek gegaan naar een nieuwe intern begeleider. In deze procedure 

zijn diverse gesprekken gevoerd, waarna er overtuigend is gekozen voor één van de 

kandidaten. We zijn verheugd u hierover te kunnen informeren. 

Vanaf de zomervakantie zal onze collega Kim Bosman de taak van intern begeleider op zich 

nemen. Op dit moment is zij werkzaam op De Zon als leerkracht in groep 8. Kim heeft 

jarenlange ervaring in het basisonderwijs, waarvan de laatste jaren op De Zon. We zijn vol 

vertrouwen dat zij deze taak goed zal gaan vervullen.  

Corona 

Deze week zijn de meeste coronamaatregelen verdwenen of versoepeld. Het advies voor groep 

6, 7 en 8 om preventief te zelftesten is vervallen.  

Wel wijzen we u erop dat de de richtlijn van kracht blijft om bij klachten te testen. Bij een 

negatieve test kan uw kind gewoon naar school. Na een positieve test, blijft uw kind thuis.  

Kinderen zijn uitgezonderd van de quarantaineregels. Zij hoeven dus niet in quarantaine na 

contact met een besmet persoon. 

Als uw kind positief getest is op corona vinden wij dat fijn om te weten. Hoewel de GGD 

aangeeft dat wij besmettingen niet door hoeven te melden, is het goed om als school op de 

hoogte te blijven om zo een eventuele plotselinge uitbraak tijdig op te merken. 

Studiedag en vrije dagen 
 

Aanstaande dinsdag 29 maart is een studiedag voor de leerkrachten. 
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij deze dag. 
 
Vrijdag 15 april is het Goede Vrijdag en maandag 18 april Tweede Paasdag, alle leerlingen zijn vrij. 
Op maandag 25 april begint de ‘meivakantie’ t/m vrijdag 6 mei. 
 

  Nieuwsbrief 
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Cultuurdag – Dansdag 7 april 
 

Uitnodiging: Dansvoorstelling "Samen op reis", donderdag 7 april, 14.00 uur. 
 
Donderdag 7 april nodigen wij u, ouders, van harte uit om de dansvoorstelling "Samen op reis" te 
bezoeken uitgevoerd door alle kinderen van Basisschool De Zon! 
 
Tijdens deze gezamenlijke cultuurdag krijgen alle groepen een spetterende dans aangeleerd door 
professionele dansdocenten van DansInschool. Aan het eind van de dag presenteren we graag wat 
we geleerd hebben!  
 
U wordt vanaf 13.50 uur en uiterlijk 14.00 uur verwacht in de aula, alwaar u te horen krijgt waar u 
plaats mag nemen. Vervolgens dansen we, als school, de wereld rond, dit is tot ongeveer 15.15 uur. 
Uw kind gaat na de voorstelling nog terug naar de klas en komt daarna naar buiten, waar u uw kind 
kunt opwachten.  
 
Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van onze Ouderraad. 
 
We wensen u een fijne voorstelling! 
Tot ziens op 7 april. 

 
(Voor deze dag gelden de normale schooltijden en eventuele verdere informatie volgt via de 
eigen groepsleerkracht) 

 
  

Oproep Medezeggenschapsraad 
 
Wij zijn op zoek naar een ouder die plaats wil nemen in de oudergeleding van de 
Medezeggenschapsraad (MR).  
 
We willen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Dit kan tot vrijdag 8 april 
2022 via de mail van de MR: mr@basisschooldezon.nl. 
Mocht u vragen hebben over de MR dan kunt u deze via dit emailadres stellen of één van de leden 
aanspreken.  
 

mailto:mr@basisschooldezon.nl
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De huidige MR oudergeleding bestaat uit: Nadine Rekelhof (aftredend / secretaris), Debby Stokman 
en Sandy de Groot. Elk MR-lid neemt maximaal 4 jaar deel uit van de MR, zodat andere/nieuwe 
ouders ook in de gelegenheid zijn om deel te nemen in de MR. Volgens het rooster van aftreden 
heeft Nadine Rekelhof zitting in de MR tot 15 juli 2022. 
 
De Medezeggenschapsraad 
De MR bestaat uit twee geledingen te weten: de oudergeleding en de personeelsgeleding. De 
oudergeleding in de MR vertegenwoordigt ouders. De MR op school is een wettelijk verplicht orgaan 
waarin ouders en personeelsleden meepraten en meebeslissen over het schoolbeleid. Ouders die 
willen meedenken, adviseren en instemmen over allerlei schoolzaken kunnen dit doen als lid van de 
MR.  
 
De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, 
het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de veiligheid op school of de manier waarop men ouders 
wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.  
 
De medezeggenschapraad heeft drie belangrijke rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en 
initiatiefrecht. Het initiatiefrecht kan altijd worden ingezet. Elke geleding heeft instemmingsrecht 
over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld 
instemmen met het schoolplan, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken 
worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de MR adviesrecht, bijvoorbeeld over 
de vakantieregeling of over het aanstellen van een nieuwe directeur.  
 
De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer één keer in de zes weken. Deze vergaderingen zijn 
voor iedereen toegankelijk. 
 

Paasmiddag 
 
Donderdagmiddag 14 april maken we er een gezellige paasmiddag van. In de school zullen er allerlei 
Paasactiviteiten plaatsvinden waarbij de kinderen van verschillende leeftijden samenwerken.  
 

 
 

Nieuwe leerlingen 
 
In april worden de volgende kinderen 4 jaar en beginnen bij ons op school: 

- Olivier Sonenwende-Turek 
- Lynn Röling en 
- Beau Verbrugggen. 

Zij starten allemaal in de instroomgroep De Beren bij Juf Marijn en Juf Vanessa. Wij wensen hen een 
fijne en leerzame tijd toe bij ons op school. 
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Nieuws uit groep 1/2A 
Na het thema " de jungle " zijn we nu in "Afrika " beland met de kleuters. 
De Vlinderklas is gestart met het maken van hutjes en er wordt enthousiast geoefend met 
trommelen en dansen. 
Donderdag 7 april zijn wij er klaar voor!! 
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Creativiteit uit groep 7A 
 
 
In de afgelopen periode hebben de kinderen van groep 7A een creatieve tekenopdracht gemaakt. Ze 

konden kiezen tussen gave tekentrucs of een sticker vergroten. Zoals op bijgaande foto’s te zien is 
koos het merendeel voor de gave tekentrucs.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oproep hulpouders Koningsspelen 22 april 
Beste ouders, 
 
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al vermeld hebben, worden op vrijdag 22 april de Koningsspelen 
georganiseerd. 
Voor deze dag hebben we veel hulpouders nodig die een spel of een groepje willen begeleiden. De 
dag zal starten rond 9.00 uur en is rond 14.00 uur afgelopen.  
De sportdag voor groep 1 en 2 is rond 12.00 uur afgelopen, zij hebben in de middag nog een 
programma in de klas. 
 
Als u het leuk vindt om tijdens de Koningsspelen te helpen, wilt u zich dan aanmelden via 
onderstaande link: 
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RarQLoEUJkabtzF1TInglQRnjZvzOdVIvJDZoqI
oF8VURExFWUxPRVg0VVBQUlgwR0FBVDJKQkpPNC4u 
 
Als u vragen heeft over de Koningsspelen, dan kunt u contact opnemen met Meester Brian of 
Meester Tim. 
We hopen op veel enthousiaste ouders tijdens de Koningsspelen. 
Groet van de gymleerkrachten 
 

Eerstvolgende nieuwsbrief 
 
De eerstvolgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 14 april. 
 

Extern aangeleverd door de kerk 
 
Hoi allen  
Fijn dat we weer wat meer mogen in deze tijd. En daar hoort de kerk gelukkig ook bij.  
We mogen weer met elkaar naar de kerk en elkaar daar ontmoeten.  
We hebben leuke activiteiten bedacht rondom het Pasen.  
 
Jullie kunnen een Palmpasen stok ophalen in de kerk op:  
zondag 3 april van 10.30 tot 11.30 en woensdag 6 april van 12.00 tot 13.00  

 
En neem allemaal je versierde Palmpasen stok mee naar de kerk. Op zondag 10 april om 09.00 uur 
zien we je dan in de ontmoetingsruimte van de kerk. Daar krijgen jullie dan een palmtakje en een 
broodhaantje erop. Daarna gaan we de kerk in.   
Tijdens de viering zal het passie verhaal  verteld en getoond worden op PowerPoint.  
 
En…..na de viering mogen jullie in de kerktuin….. Wat? Ja dat blijft nog even een verrassing.  
Dit is van 10.30 tot 11. 00 uur.  
 
Wij zien jullie allemaal graag bij het Palmpasen feest en we gaan er met elkaar een mooie dienst van 
maken. Speciaal voor kinderen.  Tot dan Jeroen, Anneke, Yvonne en Anoeska  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RarQLoEUJkabtzF1TInglQRnjZvzOdVIvJDZoqIoF8VURExFWUxPRVg0VVBQUlgwR0FBVDJKQkpPNC4u
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