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In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Nieuws uit het team 
- Uitstapje groep 1 en 2 
- Nieuwe leerlingen 
- Informatie schoolreisje 4 juli 
- Verkiezing MR 
- Inzameling Voedselbank 
- Nieuws uit groep 4B 
- Nieuws uit groep 7B 
- Overzicht komende periode 

- Eerstvolgende nieuwsbrief 
- 2 x Extern aangeleverd: 1 x oproep 

hulpouders Sport en Spel en 1 x  door 
de Bibliotheek 

- 2 losse bijlagen bij deze nieuwsbrief: 
Flyer Oudercursus positief opvoeden 

en Boodschappenlijstje Voedselbank

Nieuws uit het team 
 

Start nieuwe directeur Suzan van der Bruggen 

Afgelopen maandag ben ik gestart als directeur op De Zon. Ik ben heel warm verwelkomd door het 

team en de leerlingen. De komende weken zal ik gebruiken om iedereen beter te leren kennen. Zo 

ben ik gisteren en vandaag op een tour langs de klassen gegaan en heb ik me geïntroduceerd bij de 

leerlingen. Ik heb dat gedaan aan de hand van voorwerpen die bij mij of bij mijn hobby’s passen. 

Graag leer ik jullie als ouders ook beter kennen. Dit omdat ik goed contact en een goede 

communicatie met jullie heel belangrijk vind. Mocht je de komende tijd persoonlijk kennis willen 

maken of een vraag hebben, neem dan contact met mij op. Je kunt bij mij binnenlopen of contact 

opnemen via suzan@basisschooldezon.nl. Ik ben op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

aanwezig. Tot binnenkort. 

Met vriendelijke groet, 

Suzan 

Aankondiging vertrek collega’s  

Bericht van Linde Hoekstra 

De afgelopen jaren heb ik met heel veel plezier op De Zon gewerkt. Als leerkracht, coördinator en de 

laatste maanden als waarnemend directeur. Ik vond het heel mooi om in deze diverse rollen te 

mogen bijdragen aan De Zon. Toch heb ik besloten om per 1 augustus mijn arbeidsovereenkomst te 

beëindigen om een nieuwe stap te kunnen zetten in mijn loopbaan. Hoewel ik de school met alle 

kinderen, ouders en collega’s zal missen, is de zomer een goed moment om deze stap te nemen. 

Mochten jullie hier vragen over hebben, neem gerust contact met me op.  

Vertrek Brian Grapendaal 

Onze gymdocent Brian Grapendaal heeft laten weten dat hij per 1 augustus zal vertrekken op De Zon. 

Hij werkt reeds op een school voor voortgezet onderwijs, waar zijn contract uitgebreid zal worden. 

We willen Brian bedanken voor zijn inzet voor het bewegingsonderwijs op De Zon! 

  Nieuwsbrief 
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Vacature 

We zijn voor onze school hard op zoek naar extra leerkrachten. We hebben daarvoor een vacature 

openstaan. Kent u mensen in uw netwerk die interesse hebben in een baan als leerkracht op De Zon? 

We ontvangen ze graag om kennis te maken. 

Uitstapje groep 1 en 2 
 
Vandaag, vrijdag 13 mei, zijn alle kinderen uit groep 1 en 2 door het Feestcomité De Kwakel 

meegenomen voor een dagje uit. Zij zijn met bussen naar Pretpark Julianatoren in Apeldoorn. 

Wij bedanken het Feestcomité voor het organiseren van deze activiteit. 

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

- Jason Hebing 
- Dafne Plasmeijer 
- Saar van Scheppingen 
- Amy van der Post en 
- Teo Malinowski 

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. 
 

Informatie schoolreisje 4 juli 
 
Op maandag 4 juli is het zover. We gaan op schoolreisje! Alle kinderen worden ’s morgens om 8.30 

uur in de klas verwacht. Ze moeten dan een rugzak bij zich hebben met daarin een eigen 

tussendoortje, lunch en drinken. Zorg er bij warm weer voor dat uw kind een navulbaar flesje voor 

water meeneemt.  

- De groepen 1/2 gaan naar de Linneaushof. Zij gaan om 9.00 uur naar de bussen en 

vertrekken rond 9.15 uur vanaf school. Naar verwachting komen zij rond 15.00 uur ’s 

middags weer terug. De bus arriveert dan op het evenemententerrein. 

- De groepen 3/4/5 gaan naar Drievliet. Zij gaan rond 8.45 uur naar de bussen en vertrekken 

rond 9.00 uur vanaf het evenemententerrein. Naar verwachting komen zij rond 15.30 uur ’s 

middags weer terug. De bus arriveert dan op het evenemententerrein. 

- De groepen 6/7 gaan naar Duinrell. Zij gaan rond 8.45 uur naar de bussen en vertrekken rond 

9.00 uur vanaf het evenemententerrein. Naar verwachting komen zij rond 15.30 uur ’s 

middags weer terug. De bus arriveert dan op het evenemententerrein. 

We gaan er vanuit dat uw kind kleding aan heeft dat bij het weer past. Ook vragen we u uw kind 

vooraf goed in te smeren met zonnebrand als dat nodig is en eventueel zonnebrand mee te geven. 

De kinderen krijgen een hesje aan van de school.  

Slippers blijken in attractieparken over het algemeen niet handig. Het is fijn als de kinderen schoenen 

dragen waarop zij makkelijk lopen.  
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In enkele van de parken zijn attracties waar de kinderen nat in kunnen worden. Houdt u daar met de 

kleding rekening mee?  

Na een mooie dag arriveren de groepen bij het evenemententerrein bij KDO. De groepen 1/2 zijn 

rond 15.00 uur terug. De andere groepen arriveren naar verwachting rond 15.30 uur. We verwachten 

u bij het evenemententerrein om uw kind op te halen. 

Verkiezing MR 
 
Enige tijd geleden heeft de MR de oproep gedaan in deze nieuwsbrief. Ze waren op zoek naar een 

nieuw lid voor de oudergeleding van de MR. Hiervoor hebben twee ouders zich aangemeld. Er wordt 

een verkiezing georganiseerd om het nieuwe lid te verkiezen. Binnenkort ontvangen alle ouders via 

de mail een oproep om te stemmen op één van de kandidaten. In deze mail ontvangt u ook meer 

informatie over de kandidaten. Het stemmen gaat via het Parnassys-systeem. Houdt u uw mail in de 

gaten?  

Inzameling voedselbank 
 

Vanuit onze ambitie om in verbinding te staan met de (Kwakelse) samenleving, gaan we in de week 

van 16 tot en met 20 mei zoveel mogelijk artikelen inzamelen voor de voedselbank. De voedselbank 

heeft vooral nu extra hulp nodig, want er zijn helaas steeds meer mensen afhankelijk van deze 

organisatie. We willen jullie vragen om de komende week, zo mogelijk, een product uit de bijgaande 

lijst (of iets vergelijkbaars) aan jullie kind mee te geven. Belangrijk is dat het nieuwe en houdbare 

producten zijn. In de klassen wordt deze week ook aandacht besteed aan het werk van de 

voedselbank. In de aula staat een kraam van de Voedselbank met (nog) lege kratten, die hopelijk 

allemaal gevuld gaan worden. Namens de voedselbank alvast heel erg bedankt. 

 

Nieuws uit groep 4B 
 
Na 2 weken meivakantie zijn we weer aan de slag gegaan. Voor de vakantie hebben we met de hele 

school de Koningsspelen gevierd. Deze dag begon met een gezellig ontbijt in de klas en met het 

oefenen van het liedje FitTop10!  

Het was een zonnige dag en iedereen deed enthousiast mee met alle spelletjes, zoals De Sprint, Het- 

boter-kaas-en-eieren-spel, Het dobbelsteenspel en nog veel meer. De dag werd afgesloten met een 

estafette en een lekker ijsje!  
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Nieuws uit groep 7B 
 
De weken, voor de meivakantie, hebben de kinderen van groep 7B met veel plezier een haas  
getimmerd. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met blokken hout en aanmaakhoutjes hebben de kinderen deze in elkaar gezet. 
 
 



5 
 
 

 

  

    

 

Overzicht komende periode 
 

 

Datum 
 

Voor wie? 

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 
 

Maandag 6 juni Tweede Pinksterdag Alle groepen vrij 

Dinsdag 7 juni t/m 
vrijdag 10 juni 

Lesvrije week Alle groepen vrij 

Woensdag 15 t/m 
vrijdag 17 juni  

3-daagse groep 8 Groep 8 

Donderdag 30 juni  Oudergesprekken 
(facultatief voor groepen 1 t/m 6) 

Groep 1 t/m 7 

Maandag 4 juli Schoolreisje 
 

Groep 1 t/m 7 

Dinsdag 5 juli Extra avond oudergesprekken voor 
groep 7 

Groep 7 

Woensdag 13 juli 
 

Afscheidsavond Groep 8 

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

Alle groepen 

 

 

Eerstvolgende nieuwsbrief 
 
De eerstvolgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 3 juni 2022. 
 

1) Extern aangeleverd door Sport en Spel Midgetgolf 
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Voor het Sport en Spelweekend zijn we nog op zoek naar hulpouders voor bij het midgetgolf. 
Het gaat om de zaterdagmiddag 28 mei van 13.45 uur tot 16.25 uur, de zondagochtend 29 mei van 
09.30 uur tot 12.25 uur en de zondagmiddag 29 mei van 13.30 uur tot 16.10 uur. 
 
Wilt u dit doen, dan kunt u zich opgeven bij kampstaf@sportenspeldekwakel.nl of direct op de 
facebookpagina van Sport en Spel De Kwakel een bericht plaatsen. 

  

2) Extern aangeleverd door de Bibioltheek 
 
Kinderen die een kwartier per dag lezen, 
lezen ruim één miljoen woorden per jaar.   
Maar hoe vindt jouw kind een boek dat echt aanspreekt 
en hoe kun je je kind daarbij helpen? 
Je leest er meer over in dit Bieb & Boekennieuws 
  
Groet en veel leesplezier! 
Sabina (leesconsulent op school) 
 

 
 
 

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

