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In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- Nieuws uit het team
- Nieuwe leerlingen
- Update computersysteem
- Volgende nieuwsbrief
- Koningsspelen 2021
- Extern aangeleverd door de
bibliotheek
- Overzicht komende periode
- 1 aparte bijlage bij deze nieuwsbrief:
- Nieuws uit groep 1/2A
Flyer Oudercursus Positief Opvoeden
- Nieuws uit groep 7

Nieuws uit het team
Afgelopen week hebben wij als school contact gehad met de GGD. In dit gesprek werd duidelijk dat
er bij ons op school goede resultaten worden behaald wat besmettingen betreft, onder andere
doordat u als ouders bereid bent mee te werken aan de gestelde maatregelen. In een eerdere
nieuwsbrief hebben wij u al laten weten dat we echt het gevoel hebben dat we het met elkaar doen.
Leerlingen worden bij lichte verkoudheidsklachten thuis gehouden en we zien een grote bereidheid
om het coronavirus buiten de school te houden. Wederom willen wij daarvoor onze dank uitspreken.
Met elkaar zorgen we er op deze manier voor dat het onderwijs binnen De Kwakel doorgang kan
vinden.

Update computersysteem
Volgende week dinsdag 20 april krijgt ons computersysteem op school een update. Hierdoor zijn wij
deze dag telefonisch en per mail niet te bereiken. Mocht u deze dag uw kind ziek moeten melden
dan mag dit deze dag naar mail@basisschooldezon.nl. De berichten die hierop binnenkomen kunnen
wij via een extern apparaat wel lezen.

Koningsspelen 2021
De Koningsspelen 2021 gaan door!
Op vrijdag 23 april organiseren we voor alle kinderen van
basisschool de Zon de Koningsspelen.
We zijn erg blij dat we deze sportieve dag voor alle leerlingen van
de Zon kunnen houden.
We zullen het in verband met de huidige maatregelen wel in een
aangepaste vorm organiseren.
In de ochtend hebben de groepen 1 t/m 5 de sportdag en de
groepen 6 t/m 8 in de middag. Helaas mogen er geen ouders
aanwezig zijn tijdens de Koningsspelen. De leerkrachten en de
leerlingen uit groep 8 zullen dit jaar een groepje of spel begeleiden.
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Het programma in de middag voor de groepen 1 t/m 5 en in de ochtend voor de groepen 6 en 7 zal
door de eigen leerkracht worden ingevuld.
We hanteren deze dag de normale schooltijden.
Het zou leuk zijn als alle leerlingen in het oranje aanwezig zijn!!!

Overzicht komende periode
Het* Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de corona-maatregelen.
Datum
Vrijdag 23 april

Koningsspelen

Voor wie?
Alle groepen

Dinsdag 27 april

Koningsdag

Alle groepen vrij

Maandag 3 t/m vrijdag
14 mei
(waarin donderdag 13
mei Hemelvaartsdag)
Maandag 24 mei

Meivakantie

Alle groepen vrij

Tweede Pinksterdag

Alle groepen vrij

Maandag 31 mei

School start gewoon om 08.30 i.v.m.
afgelasten Sport en Spel
Weekend
Lesvrije week

Alle groepen

* 3-daagse groep 8

Groep 8
Groep 1 t/m 7

Maandag 28 juni

Rapportgesprekken
(facultatief)
*Schoolreisje

Woensdag 7 juli

*Afscheidsavond

Groep 8

Vrijdag 9 juli

Laatste schooldag, vakantie begint
om 11.45 uur.
Vakantie t/m vrijdag 20 augustus

Alle groepen

Maandag 7 t/m vrijdag
11 juni
Woensdag 16 t/m
vrijdag 18 juni
Donderdag 24 juni

Alle groepen vrij

Groep 1 t/m 7

Nieuws uit groep 1/2A
De Vlinderklas is gestart met het project 'Kriebelbeestjes'.
De ontdekhoek is door de kinderen gevuld met: potjes, vergrootglazen, interessante boeken over
beestjes etc.
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We zijn buiten op onderzoek gegaan en hebben wat beestjes meegenomen in een potje naar de klas.
Natuurlijk denken we aan de zuurstof voor het betreffende diertjes. De kinderen zijn reuze
enthousiast en zelfs de poppen worden voorgelezen over kriebelbeestjes in de huishoek!

Nieuws uit groep 7
In groep 7 zijn we ondertussen alweer helemaal gewend aan het weer op school zijn en ons nieuwe
rooster. Naast de vaste vakken, rekenen, spelling, taal en anderen, zijn we onlangs ook wat meer
drama gaan doen in de klas. Dat is soms nog een beetje wennen, maar de kinderen vinden het
heerlijk om even iets heel anders te doen. Drama is niet alleen leuk als spel, maar het helpt hen ook
flexibel te denken en zich aan te passen aan verschillende situaties. Tijdens de dramalessen kunnen
kinderen ook even een hele andere kant van zichzelf laten zien. Dat is ook erg leuk.

Nieuwe leerlingen
In de maand mei beginnen de volgende kinderen bij ons op school:
- Aveer Chaudhary en Jessie van de Veerdonk in groep 1/2A bij Juf Sandra en Juf Astrid
- Vasi Iotov in groep 1/2B bij Juf Mery en Juf Linde
- Stephanie Boer in groep 1/2C bij Juf Luut en Juf Anoeska.
Wij wensen hen een fijne speel- en leertijd toe bij ons op school.
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Volgende nieuwsbrief en vakantie
De volgende nieuwsbrief komt op vrijdag 21 mei a.s.

Extern aangeleverd door de Bibiotheek
Of je kind nu van een dik boek houdt of lekker in een tijdschrift duikt, in de bibliotheek vind je wat je
zoekt. Maar wist je dat de bibliotheek jou als ouder ook kan helpen met vragen over het
mediagebruik van je kind en dat er online workshops gegeven worden die je samen met je kind kunt
volgen? Je leest er alles over in deze nieuwsbrief. Klik op de
link https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-deleesconsulent.html?utm_source=NieuwsbriefDBOS&utm_medium=email&utm_campaign=Zon

4

