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Schooljaar 2019 – 2020 - nr. 12 – 19 juni 2020 

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Nieuws uit het team 
- Groepsindeling 2020-2021 
- Vakantierooster 2020-2021 
- Extra lesvrije dagen 2020-2021 
- Lokaalverdeling 

- Gymrooster 
- Kangoeroewedstrijd 2020 
- Nieuwe leerlingen en afscheid 

leerlingen 
- Extern: brief gemeente 

 

Nieuws uit het team 
Nieuwe baan juf Gabrielle 
Na de kerstvakantie is juf Gabrielle bij ons komen werken ter ondersteuning in de kleutergroepen. Zij 
heeft met heel veel enthousiasme de leerkrachten van de groepen 1/2 geholpen toen de groepen vrij 
groot werden. Wij wisten al dat deze baan in augustus zou stoppen, omdat na de zomervakantie de 
kleutergroepen met een veel lager leerlingaantal starten. Gelukkig heeft juf Gabrielle een fijne 
nieuwe baan gevonden binnen het onderwijs. Wij willen haar erg bedanken voor haar inzet voor 
onze school en wensen haar veel succes toe bij haar nieuwe baan.  
 
Schooltijden schooljaar 2020-2021 
Zoals het er nu naar uitziet starten wij na de zomervakantie met het reguliere lesrooster. Mocht na 
de zomervakantie blijken dat dit nog niet mag vanuit het RIVM, dan zullen wij u dit zo tijdig mogelijk 
laten weten. De TSO is bij het reguliere lesrooster alleen beschikbaar voor de leerlingen waarvan de 
ouders dit afnemen bij Solidoe.   
 

Groepsindeling 2020-2021 
Hieronder vindt u de groepsindeling voor het komend schooljaar. Als uw kind nu in groep 3A zit, 
wordt dit komend schooljaar 4A. Dit is zo bij alle groepen waarvan er een A en een B groep is. De 
ouders van groep 1 en 2, waarvan de kinderen naar groep 3 gaan, krijgen een aparte mail over de 
groepsindeling. Op vrijdag 26 juni gaan alle leerlingen kennismaken met hun nieuwe leerkracht.  

 
  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag  

1/2A  Sandra  Sandra  Sandra/Astrid  Astrid  Astrid  

1/2B  Mery  Mery  Linde  Linde  Linde  

1/2C  Luut  Luut  Luut  Luut  Anoeska  

3A  Esther  Esther  Esther  Marjoleine  Marjoleine   

3B  Anoeska  Anoeska  Ashley  Ashley  Ashley  

4A  Ylana  Ylana  Ylana  Ylana  Ylana  

4B  Ilse  Ilse  Ilse  Maarten  Maarten  

5 Maaike  Maaike  Jennifer  Jennifer  Jennifer  

6A  Niki  Niki  Carla  Carla  Carla  

6B  Kim  Tessa  Tessa  Kim  Kim  

7  Angèl/ 
Vanessa  

Angèl/ 
Vanessa  

Vanessa  Angèl  Angèl  

8A  Tessa  Hans  Hans  Hans Hans  

8B  Jessica  Jessica  Jessica  Natasja  Natasja  

  Nieuwsbrief 
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  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag  

Directie  Maaike  Maaike    Maaike  Maaike  

Coördinator    Linde        

IB  (1 dag 
ambulant) 

  Heleen     Heleen    

Administratie  Ingrid  Ingrid  Ingrid  
(tot 12.00 uur)  

Ingrid  Ingrid  

RT  Whierin  Whierin  
Nelly  

Nelly  Nelly    

Maatklas      Natasja      

Gymleerkrachten    Tim  
Brian  

    Tim  
Brian  

 

Vakantierooster 2020-2021 
 

Herfstvakantie Maandag 12-10 t/m vrijdag 16-10-2020 

Kerstvakantie Maandag 21-12 t/m vrijdag 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie Maandag 22-02 t/m vrijdag 26-02-2021 

Pasen Vrijdag 02-04 t/m maandag 05-04-2021 

Koningsdag Dinsdag 27-04-2021 

Meivakantie Maandag 03-05  t/m vrijdag 14-05-2021 

Pinksteren Maandag 24-05-2021                                

Zomervakantie Maandag 12-07 t/m vrijdag 20-08-2021 

  

Extra lesvrije dagen – alle leerlingen vrij 
 

Woensdag 18 november 2020 
Maandag 25 januari 2021 
Vrijdag 19 februari 2021 
Dinsdag 6 april 2021 
Maandag 7 juni t/m vrijdag 11 juni 2021 (lesvrije week) 
 

Lokaalverdeling schooljaar 2020-2021 
In het overzicht hieronder vindt u de lokaalverdeling voor komend schooljaar. In de laatste 
nieuwsbrief van dit schooljaar zullen wij u meer vertellen over het halen en brengen van leerlingen 
na de zomervakantie.  
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Gymrooster 2020 - 2021 
Namens de gymdocenten ontvangt u in deze nieuwsbrief het gymrooster.  

Dinsdag: 

Tijd 
 

Klas Locatie Leerkracht Opmerking 

08:30-09:15 3A KDO Tim 08:20 aanwezig op school 

09:15-10:00 3B KDO Tim  

10:15-11:00 4A KDO Tim  

11:00-11:45 6A KDO Tim Gaan zelfstandig naar huis/school 

13:00-13:45 4B KDO Tim 12:50 aanwezig op school 

13:45-14:30 5 KDO Tim  

14:30-15:15 6B KDO Tim Gaan zelfstandig naar huis 

 

Tijd 
 

Klas Locatie Leerkracht Opmerking 

08:45-09:30 Vlinderklas  Speelzaal Brian  

09:30-10:15 Kikkerklas Speelzaal Brian  

10:15-11:00 Vissenklas Speelzaal Brian  

13:00-13:45 7 KDO Brian 12:50 aanwezig op school 

13:45-14:30 8A KDO Brian  

14:30-15:15 8B KDO Brian Gaan zelfstandig naar huis 

 
Vrijdag: 
 

Tijd 
 

Klas Locatie Leerkracht Opmerking 

08:30-09:30 8A KDO Tim 08:20 aanwezig op school 

09:30-10:30 8B KDO Tim  

11:00-11:45 7 KDO Tim Gaan zelfstandig naar huis/school 

13:00-13:35 Vlinderklas  Speelzaal Tim  

13:40-14:15 Kikkerklas Speelzaal Tim  

14:20-15:55 Vissenklas Speelzaal Tim  

 

Spel 

Tijd 
 

Klas Locatie Leerkracht Opmerking 

08:30-09:15 3B KDO Brian 08:20 aanwezig op school 

09:15-10:00 3A KDO Brian  

10:15-11:00 4B KDO Brian  

11:00-11:45 6A KDO Brian Gaan zelfstandig naar huis/school 

13:00-13:45 4A KDO Brian 12:50 aanwezig op school 

13:45-14:30 5 KDO Brian  

14:30-15:15 6B KDO Brian Gaan zelfstandig naar huis 
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Ophalen en wegbrengen  
We willen u vragen om bij het wegbrengen en het ophalen van uw kinderen goed te letten op de 1,5 
meter afstand tussen elkaar. Op sommige dagen zien we veel ouders bij elkaar staan. Het verzoek is 
om uw kind af te zetten en dan zelf weer te vertrekken. Op die manier kunnen we met elkaar ervoor 
zorgen dat iedereen zijn of haar kind kan afzetten zonder te dicht bij elkaar in de buurt te komen.  
 

Kangoeroewedstrijd 2020 
Dit jaar hebben 39 leerlingen van de Zon meegedaan aan de Kangoeroewedstrijd voor rekenen-
wiskunde. Vanwege de corona-crisis zijn de opgaven dit jaar thuis gemaakt. Iedereen heeft goed zijn 
best gedaan! Inmiddels is de uitslag binnen en hebben alle deelnemers een certificaat en een 
aandenken gekregen. Ook is er een aantal prijzen verloot, omdat er dit jaar geen winnaars konden 
worden aangewezen.  
 
De kleurwedstrijd, waaraan iedereen mee kon doen, heeft wel 150 winnaars opgeleverd in 
Nederland. Bij ons op school heeft Neil Bon uit groep 3a een prijs gewonnen met zijn kleurplaat. 
Gefeliciteerd, Neil! 
 

Nieuwe leerlingen en afscheid leerlingen 
 
Na de grote vakantie beginnen de volgende leerlingen bij ons op school: 

- Ewan Berk, Nina Garcia Boer, Iga Limanowska en Mia Spek in groep 1/2A bij Juf Sandra en Juf 
Astrid 

- Piotr Dembczynaki, Lieke van der Meer, Ailyn Labee en Roq Zevenhoven in groep 1/2B bij Juf 
Mery en Juf Linde 

- Jurre Arnoldus, Julia Hoffman, Nikyta Huizing, Adry Shikanyan, Gwen Buskermolen en Myla 
Voorman in groep 1/2C bij Juf Luut en Juf Anoeska. 

- Emma Beumer start na de zomervakantie in groep 4B bij juf Ilse en meester Maarten. 
- Vita Kooijman en Celestyne van den Berg starten na de zomervakantie in groep 6B bij Juf Kim 

en Juf Tessa. 
 
We hebben ook een aantal leerlingen die om verschillende redenen onze school gaan verlaten. 

- Als eerste onze 40 groep achters die onze school gaan verlaten. We weten dat ze een goede 
basis meegekregen hebben en hopen dat ze met veel plezier terugdenken aan De Zon. 

- Daarnaast is er een aantal leerlingen die gaan verhuizen. Dit zijn Lizzy Faber (groep 1/2 C), 
Levi Faber (groep 3A) en Jack Ultee (groep 4). Deze leerlingen willen wij een hele mooie tijd 
toewensen op hun nieuwe school.  

 

Volgende nieuwsbrief 
Op donderdag 2 juli ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Dit is op een andere datum 
dan in de kalender vermeld staat.  
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Extern aangeleverd: brief gemeente Uithoorn 
 
 
Beste kinderen,  

Wat hebben we vreemde maanden achter de rug, vinden jullie niet? Misschien heb je opa en oma al 

lange tijd niet gezien of kon je je verjaardag niet op de manier vieren zoals je gewend bent. Echt 

balen! En toen mochten jullie ook nog eens een lange tijd niet naar school. Het lijkt ons best raar om 

je juf of meester alleen op beeldscherm te zien. Of dat je ineens van je moeder of vader les krijgt.  

Fijn dat jullie nu weer naar school gaan en weer kunnen sporten. Na zoveel weken kunnen jullie weer 

al jullie vriendjes en vriendinnetjes zien. Gezellig samen spelen, samen chillen. Wat een feestje!  

Je vraagt je nu misschien af: wordt alles dan weer gewoon op school? Helemaal zoals het was, dat is 

het nog niet. Elke school zorgt dat kinderen veilig naar school kunnen. Er zijn regels op school. Vaak 

je handen wassen, dat helpt al! En natuurlijk hoesten en niezen in je elleboog. En we mogen 

volwassen mensen nog steeds geen handje geven. En dan heb je nog die anderhalve meter-regel hé? 

We mogen nog steeds niet te dicht bij een volwassen persoon komen. Ook niet bij de juf of meester. 

De reden is dat we niet willen dat ze ziek worden. Jullie zullen hier vast afspraken over hebben 

gemaakt in de klas. Misschien kunnen jullie een leuk anderhalvemeter-dansje bedenken! Of een 

originele anderhalvemeter-groet!  

Kom je per ongeluk een keer toch dicht in de buurt van je juf of meester, dan is dat niet erg. Dat kan 

gebeuren en daar hoef je niet van te schrikken. We moeten er allemaal nog steeds aan wennen. Het 

gaat erom dat je het probeert. En daarvoor willen we jullie hartelijk danken! 

Zomervakantie 

De zomervakantie staat voor de deur. Hoe gaat die eruit zien? Ga je wel of niet op vakantie? Het kan 

zijn dat jullie de zomer in Uithoorn of De Kwakel blijven. Gelukkig zijn er veel leuke dingen te doen in 

onze gemeente. Weten jullie dat er mensen in Uithoorn en De Kwakel nu hard bezig zijn om hele 

leuke zomeractiviteiten te organiseren voor jullie? Als er meer bekend is wat er allemaal te doen is, 

dan zullen we dat in ieder geval op onze website www.uithoorn.nl zetten. Je kan ook een kijkje 

nemen op de website van Videt: www.videt-uithoorn.nl. Daar staan ook vaak leuke activiteiten op! 

En heb jij misschien een leuk idee om te doen in de vakantie? Laat je idee weten aan de 

Kindercommissie. Stuur een mail naar Nick Braakman, begeleider van de Kindercommissie: 

nick@videt-uithoorn.nl. Hij geeft jouw idee weer door aan de Kindercommissie. En wie weet kan het 

georganiseerd worden.  

We wensen jullie een hele fijne zomervakantie toe! 

Groetjes van de burgemeester van Uithoorn/De Kwakel Pieter Heiliegers en wethouder van 

Onderwijs Ria Zijlstra.  

 

http://www.uithoorn.nl/
http://www.videt-uithoorn.nl/
mailto:nick@videt-uithoorn.nl

