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Schooljaar 2021-2022  - nr. 11      14 april 2022 

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Nieuws uit het team 
- Overzicht komende periode 
- Nieuwe leerlingen 
- Sportnieuws 
- Nieuws uit groep 3B 

- Nieuws uit groep 4A 
- Eerstvolgende nieuwsbrief 
- Extern aangeleverd door de 

Bibliotheek 

Nieuws uit het team 
 

Hoofdingangen weer in gebruik 

De afgelopen tijd hebben we op school gebruik gemaakt van vier verschillende ingangen. Dit in 

verband met het spreiden van de leerlingen gezien de coronasituatie. Op dit moment zijn de meeste 

maatregelen alweer enige tijd vervallen. Vanaf de meivakantie willen we dan ook graag weer terug 

naar de situatie waarin alle leerlingen door de hoofdingangen op het schoolplein naar binnen komen.  

Na de meivakantie is er voor de leerlingen in de groepen 1, 2 en 3 een 'wegbrengweek'. Als ouders 

kunt u in deze week uw kind naar het lokaal brengen. De afspraak is dat er voor 8.30 uur op de gang 

afscheid wordt genomen zodat de les om 8.30 uur kan aanvangen. 

Vacature 

We zijn op zoek naar nieuwe leerkrachten voor De Zon. Wellicht kent u mensen in uw netwerk die 

interesse hebben in een baan als leerkracht bij ons op school. We willen u vragen hen te attenderen 

op onze vacature. Zij kunnen de vacature vinden op:  

https://www.basisschooldezon.nl/onze-school/vacatures  

Vrije dagen 

Het voorjaar is een periode waarin diverse vrije dagen aan de orde zijn. In het overzicht verderop in 

deze nieuwsbrief kunt u alle betreffende data nogmaals vinden. Heeft u hier vragen over, dan horen 

we dat uiteraard graag. 

Overzicht komende periode 
 

Datum 
 

Voor wie? 

Vrijdag 15 april  Goede Vrijdag Alle groepen vrij 

Maandag 18 april  Tweede Paasdag Alle groepen vrij 

Vrijdag 22 april Koningsontbijt, waarna 
Koningsspelen 
Continurooster tot 14.00 uur - 
Eigen lunch meenemen 

Alle groepen 

Maandag 25 april t/m 
Vrijdag 6 mei 
 

Vakantie Alle groepen vrij 
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Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag Alle groepen vrij 

Vrijdag 27 mei  Vrijdag na Hemelvaartsdag Alle groepen vrij 

Maandag 30 mei School start om 9.30 uur  i.v.m.  
Sport en Spel Weekend 
Weekend 

Alle groepen starten om 9.30 
uur  

Dinsdag 31 mei Praktisch fiets-verkeersexamen Groep 7 
 

Dinsdags 7 juni t/m 
vrijdag 10 juni 
(Maandag 6 juni is 
Tweede Pinksterdag) 

Lesvrije week Alle groepen vrij 

Woensdag 15 t/m 
vrijdag 17 juni  

3-daagse groep 8 Groep 8 

Donderdag 30 juni  Rapportgesprekken 
(facultatief) 

Groep 1 t/m 7 

Maandag 4 juli Schoolreisje 
 

Groep 1 t/m 7 

Woensdag 7 juli 
 

Afscheidsavond Groep 8 

Vrijdag 15 juli  Laatste schooldag, vakantie begint 
om 11.45 uur. 
Vakantie t/m vrijdag 26 augustus 

Alle groepen 

 

Korfbaltoernooi 13 april  
Afgelopen woensdag hebben 6 teams van de ZON meegedaan aan het korfbaltoernooi bij 

korfbalvereniging VZOD in Kudelstaart. In een heerlijk zonnetje hebben de teams een erg leuke en 

sportieve middag gehad. Er werd veel strijd geleverd, veel gelachen en het was erg mooi om te zien 

dat alles teams elkaar gingen aanmoedigen. We waren echt een mooi team. 

Groep 4A en groep 8 wisten hun finale wedstrijd te winnen en mochten na afloop de beker in 

ontvangst nemen op de hoogste trede van het podium. De jongen van groep 6 wonnen de strijd om 

de 3e en 4e plaats en ontvingen de 3e prijs. 

Sportagenda: 
11 en 18 mei  Handbaltoernooi (er hebben zich maar liefst 12 teams ingeschreven…..) 

22 juni   Schoolvoetbal. Inschrijven kan tot uiterlijk 20 april via onderstaande link 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RarQLoEUJkabtzF1TInglQRnjZvzOdVIvJDZoqI

oF8VUNEI4Q1pBMk1XNElKRUQyTEJZQVUzSVdVUS4u  
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Koningsspelen 
 

 

Volgende vrijdag gaat het weer een groot feest worden tijdens de 

Koningsspelen. Alle voorbereidingen zijn klaar, we hebben heel veel 

enthousiaste ouders die willen helpen en het weer ziet er goed uit! 

 

 

08:30: Koningsontbijt op school 

09:45: Vertrek naar KDO met de klas (groepsouders van groep 1 en 2 lopen mee) 

10:00: Warming-Up onder leiding van groep 8 https://www.youtube.com/watch?v=IU1xmydGadY  

10:15: Start 1e spel 

12:15: Groepen 1 en 2 gaan richting school 

14:00: Einde Koningspelen   Groep 1 en 2:  Op school 

      Groep 3 t/m 8:  Bij KDO 

Via https://www.youtube.com/watch?v=IU1xmydGadY kunnen alle kinderen oefenen met de 

openingsdans FIT TOP 10. 

Gelukkig mag iedereen weer komen kijken tijdens de Koningsspelen, maar het verzoek is wel om 

buiten het hek te blijven. 

TIPS: 

- Neem een extra trainingsjasje mee voor in de ochtend 

- Smeer jezelf vooraf alvast in als blijkt dat het erg zonnig wordt 

- Neem een bidon water mee  

We hebben er erg veel zin in en hopen iedereen in het oranje bij KDO te zien! 

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

- Jade Baatsen 
- Dania Yousef 
- Kamilah Verwoolde 
- Jayden de Jong 

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. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IU1xmydGadY
https://www.youtube.com/watch?v=IU1xmydGadY
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Nieuws uit groep 3B 
 
Vorige week zijn we volop bezig geweest met een land: Frankrijk. 

We hebben geknutseld, filmpjes gekeken over Frankrijk en Parijs. En de kinderen hebben ook een 

aantal Franse woordjes geleerd, zoals: ‘bonjour’, ‘au revoir’ en ‘oui’ en ‘non’. 

Op donderdag 7 april hebben ze een dans geleerd en opgevoerd. Met veel plezier kijken we terug op 
deze dag. De kinderen hebben een Eiffeltoren gemaakt van blokjes en de Franse vlag getekend met  
daarop de Eiffeltoren. 

                          

 
De kinderen 
hebben met elkaar 
een mooi optreden    
laten zien, echt 
knap!                                                                                            
 

 

Ook zijn we sinds kort gestart met de boekenkring. De kinderen kiezen een boek, ze vertellen waar 

het boek overgaat en ze lezen een stukje voor. Het is erg leuk om te zien hoe goed de kinderen dit al 

kunnen. Op deze manier proberen we ervoor te zorgen dat de kinderen leren om te presenteren en 

dat de andere kinderen enthousiast gemaakt worden om dit boek ook te gaan lezen. 

Elke ochtend als de kinderen binnen komen, oefenen ze een splitsing. 

Deze week is het de splitsing van 7. Ze tikken een cijfer aan en noemen 

het getal wat daarbij hoort. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ze de 

splitsingen 5 t/m 10 uit hun hoofd kennen.       
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Nieuws uit groep 4A 
 
Groep 4A heeft vandaag een mooie paasochtend gehouden: 
Van yoga met een ei naar een Paas-rekenspel, eitje tik en natuurlijk genieten van een eigengemaakte 
eiersalade!

 

 
 
 

 

             
 

    
 

      

Eerstvolgende nieuwsbrief 
 
De eerstvolgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 13 mei. 
 

Extern aangeleverd door de Bibliotheek 
Veel kinderen houden van strips. Wist je dat kinderen makkelijker nieuwe woorden leren met een 

plaatje erbij? Het lezen van strips is dus hartstikke goed. Strips en tijdschriften kun je lenen bij de 
bibliotheek. 

 
Lees er meer over in dit Bieb & Boekennieuws 
  
Groet en veel leesplezier! 
Sabina (leesconsulent op school)  

https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-de-leesconsulent.html?utm_source=NieuwsbriefDBOS&utm_medium=email&utm_campaign=Zon

