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Nieuws uit het team
Formatie schooljaar 2022-2023
Op dit moment zijn wij nog druk bezig met de formatie voor het volgende schooljaar.
Als wij het ‘plaatje’ compleet hebben dan zullen wij u dit laten weten.
Vertrek Juf Natasja
Per 1 augustus zit mijn tijd op de Zon er op en ga ik in het nieuwe schooljaar een andere uitdaging
aan in het NT2 onderwijs. Toen ik in 2004 over de Ringdijk liep, naar toen nog de Robert
Kennedyschool, had ik niet kunnen vermoeden dat ik 18 jaar met zoveel plezier op de Zon en de
Kennedy zou gaan werken. Wanneer ik terugdenk aan die tijd komen er zoveel herinneringen bij me
op. Superleuke vieringen, al die jaren groep 8 met kamp en eindmusical en het deel uitmaken van de
ontwikkeling van het hoge niveau van onderwijs wat de Zon aan de kinderen biedt. Ik wil iedereen
bedanken voor de fantastische tijd die ik op de Zon heb gehad en ik zal de kinderen, ouders en
collega’s gaan missen.

Overzicht komende periode
Datum
Maandag 6 juni
Dinsdag 7 juni t/m
vrijdag 10 juni
Woensdag 15 t/m
vrijdag 17 juni
Donderdag 30 juni
Maandag 4 juli
Dinsdag 5 juli
Woensdag 13 juli
Vrijdag 15 juli

Tweede Pinksterdag
Lesvrije week

Voor wie?
Alle groepen vrij
Alle groepen vrij

3-daagse groep 8

Groep 8

Oudergesprekken
(facultatief voor groepen 1 t/m 6)
Schoolreisje

Groep 1 t/m 7

Extra avond oudergesprekken voor
groep 7
Afscheidsavond

Groep 7

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

Alle groepen
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Groep 1 t/m 7

Groep 8

Verkiezingsuitslag MR
Beste ouders/verzorgers,
Hartelijk dank aan iedereen die afgelopen dagen zijn stem heeft uitgebracht op de kandidaten die
zich verkiesbaar hebben gesteld voor de open positie in de oudergeleding van de MR.
Er zijn 91 stemmen uitgebracht. De meeste stemmen zijn uitgebracht op:
Michelle van Dijk – Hogenboom (moeder van Joy uit groep 6 en Amy uit groep 4A)
Zij zal vanaf volgend schooljaar de oudergeleding van de MR komen versterken en de laatste
vergadering van dit schooljaar alvast kennis komen maken.
U kunt de MR-leden altijd benaderen met vragen, suggesties of ideeën. De vergaderingen zijn
openbaar.
Met vriendelijke groet,
namens MR Basisschool De Zon

Rapportgesprekken 30 juni (en 5 juli)
Vrijdag 24 juni worden de rapporten meegegeven.
Geeft u de rapportmap die u thuis heeft staan, binnenkort mee aan uw kind? Het is handig als de
mappen uiterlijk 17 juni weer op school zijn.
Op donderdag 30 juni staan de rapportgesprekken gepland. Deze gesprekken zijn voor groep 1 t/m 6
niet verplicht.
Dat betekent dat u zich hiervoor alleen hoeft in te schrijven als u een specifieke vraag heeft die u met
de leerkrachten wil bespreken. Het kan ook zijn dat de leerkracht reden ziet voor een gesprek. In dat
geval ontvangt u een uitnodiging van de leerkracht om zich in te schrijven. De gesprekken die
eventueel plaatsvinden zijn voor de groepen 6 en 7 met de kinderen.
De leerkrachten van groep 7A en 7B willen wel graag een gesprek met alle ouders houden.
U ontvangt binnenkort van de leerkrachten meer informatie over deze gesprekken. Deze gesprekken
staan gepland op donderdag 30 juni en dinsdag 5 juli.
Vanaf woensdag 22 juni kunt u zich voor een gesprek inschrijven via onze website. Op
www.basisschooldezon.nl vindt u rechtsboven een groene knop met de tekst [Oudergesprekken
inplannen] . Na de inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging per mail. Bij groep 6 en 7 is
uw kind ook aanwezig bij het gesprek.

Herhaling: 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.
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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.
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.

Eerstvolgende nieuwsbrief
De eerstvolgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 24 juni 2022.
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