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In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Nieuws uit het team 

- Koningsspelen 

- Overzicht komende periode 

- Nieuw lid MR 

- Nieuws uit groep 4A 

- Nieuws uit groep 8B 

- Volgende nieuwsbrief 

- Extern aangeleverd door de 
Bibliotheek

Nieuws uit het team 
Laatste weken 
Na 2 weken vrij te zijn geweest, zijn we deze week weer opgestart met onze leerlingen. De leerlingen 
hebben straks in juni nog een weekje vrij, maar voor het team is dit de laatste periode tot aan de 
zomervakantie. Een periode waarin er nog steeds met elkaar geleerd gaat worden, maar waarin er 
ook geëvalueerd en afgerond gaat worden. Dit is ook de periode waarin er ook nog feestelijke 
activiteiten staan gepland. Het schoolkamp voor groep 8, het schoolreisje voor de andere groepen, 
de eindmusical en hopelijk toch iets van een gezamenlijke afsluiting van het schooljaar. Voor het 
schoolreisje is er een enthousiaste werkgroep van leden uit de ouderraad en leerkrachten bezig om 
een alternatief programma te bedenken voor maandag 28 juni. In de volgende nieuwsbrief volgt 
hierover meer informatie.  
 
Het huidige protocol laat het nog niet toe om het reguliere lesrooster te draaien. Tot aan de lesvrije 
week in juni zullen wij dan ook het continurooster blijven draaien, zoals we dit nu ook doen. Mocht 
het protocol vanuit het ministerie het toelaten, dan bekijken we op dat moment of we na deze 
vakantieweek over gaan naar het reguliere rooster. We zullen u daarover verder informeren in een 
aparte mail in de week voorafgaand aan de lesvrije week.  
 

Koningsspelen groot succes 
Vrijdag 23 april hebben alle kinderen deelgenomen aan de Koningsspelen. Vorig jaar moesten de 
Koningsspelen helaas worden afgelast, maar dit jaar konden de spelen gelukkig in een aangepaste 
vorm wel weer doorgaan. In de ochtend waren de kinderen uit groep 1 t/m 5 bij sportvereniging KDO  
actief. De kleuters hebben veel estafettevormen gedaan met 
klossen, skippyballen en oranje kleding. Tevens hebben zij een 
echte Koningsrace gelopen en mochten zij de oranje was 
ophangen.  
De kinderen van groep 3, 4 en 5 deden met hun klas veel 
teamspelen, zoals dobbelsteenvoetbal, knotshockey en 
blokjesroof.  

Vanuit de Ouderraad werd dit jaar een stormbaan geregeld, waar 
de kinderen hun energie kwijt konden. Aangezien er deze editie 
geen ouders aanwezig mochten zijn, hebben de leerlingen van 
groep 8 deze verantwoordelijke rol op zich mogen nemen. Het 
begeleiden van groepjes en de spelen hebben zij geweldig gedaan. 
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De samenwerking tussen de jongste en oudste leerlingen was heel 
mooi om te zien en de leerlingen die een spel moesten begeleiden 
stonden als echte ervaren coaches langs het veld. Een groot 
compliment voor de leerlingen uit groep 8. 

 

In de middag was het de beurt aan de leerlingen van de groepen 6, 7 
en 8. De oudste groepen mochten zelfstandig met een draaiboek het 
veld over. De begeleiding werd gedaan door leerkrachten en stagiaires. 
Het zonnetje scheen heerlijk in de middag, wat een geweldige sfeer gaf 
op het sportveld. 

Wij kijken heel trots terug op de Koningsspelen. Het enthousiasme van de leerlingen, de 
verantwoordelijkheid van de leerlingen uit groep 8 en de positieve onderlinge sfeer zorgden voor een 
zeer geslaagde sportieve dag. Iedereen was erg blij dat de Koningsspelen, ondanks een aangepaste 
vorm, toch door zijn gegaan en dat alle 
kinderen met veel enthousiasme en 
plezier hebben kunnen sporten. 

 
  
 
 
 
 
 

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

 

Datum 
 

Voor wie? 

Maandag 24 mei 
 

Tweede Pinksterdag Alle groepen vrij 

Maandag 31 mei 
 

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

Alle groepen 

Maandag 7 t/m vrijdag 
11 juni 

Lesvrije week Alle groepen vrij 

Woensdag 16 t/m 
vrijdag 18 juni  

* 3-daagse groep 8 Groep 8 

Donderdag 24 juni  Rapportgesprekken 
(facultatief) 

Groep 1 t/m 7 

Maandag 28 juni *Schoolreisje 
 

Groep 1 t/m 7 

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 
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Nieuw lid Medezeggenschapsraad 
 
In de nieuwsbrief van 26 maart jl. hebben wij een oproep gedaan voor een nieuw lid van de 
Medezeggenschapsraad. Sandy de Groot heeft zich hiervoor aangemeld en zij zal vanaf aankomend 
schooljaar plaatsnemen in de ouder geleding van de MR. Zij zal samen met Debby Stokman en 
Nadine Rekelhof alle ouders vertegenwoordigen in de MR. 
 
Hierbij stelt Sandy zich graag aan u voor: 
 
Mijn naam is Sandy de Groot. Het lijkt mij een mooie uitdaging om plaats te nemen in de 
oudergeleding en vanuit die hoedanigheid mee te kunnen denken over het schoolbeleid. Mijn oudste 
zoon Jonas zit in groep 5 en Merijn, mijn jongste zoon, zit in groep 3A. We hebben (gelukkig) dus nog 
een paar jaartjes te gaan op De Zon. 
 
 

Nieuws uit groep 4A 
 
In groep 4 zijn we hard aan de slag gegaan met lezen. Dit doen we in allerlei verschillende vormen. 

Afgelopen woensdag 19 mei had groep 4A een Bibliotheekles. Deze les ‘Dat zoeken we op!’ ging over 

het opzoeken van informatie in informatieboeken. Aan de hand van een plaatje moesten de kinderen 

op zoek naar de juiste bladzijde. Op deze bladzijde kunnen de kinderen het antwoord op de vraag 

vinden.  Sommige opdrachten waren ook doe-opdrachten; doe een kikkersprong door de klas of 

trommel op je borst als een gorilla! 
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Nieuws uit groep 8B 
 
 
Laatst kregen wij de politie in de klas. Zij hebben ons veel geleerd 
over het maken van keuzes en wat je moet doen bij groepsdruk. 
Het was een leerzame ochtend! 

 
 
 
 
 
 

We kregen voor het vak Natuniek de 
opdracht om een raket te maken. Hier 
gingen we de raketten testen op een rietje. 
Als je hard blies, vloog de raket een heel eind 
de lucht in.  
 

 
 
 
We zijn gestart met het oefenen van de musical en ook 
aan het decor en de liedjes wordt al hard gewerkt! De 
kinderen zijn enthousiast en het belooft een 
spectaculaire musical!  

 
 
 

 

Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief komt op vrijdag 18 juni a.s. 
 

Extern aangeleverd door de Bibiotheek 
  
Dat het goed is dat je kind tijdens vakanties en vrije dagen blijft lezen, wist je misschien 

al. Maar hoe stimuleer je dat? In deze nieuwsbrief ontdek je de vele mogelijkheden om 

met je kind te doen en daar samen plezier aan te beleven. Klik op de link 
https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-de-
leesconsulent.html?utm_source=NieuwsbriefDBOS&utm_medium=email&utm_campaign=Zon 
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