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Schooljaar 2020-2021 - nr. 14   18 juni 2021 

 

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Nieuws uit het team 

- Overzicht komende periode 

- Schoolreisje 28 juni 

- Groepsindeling 2021-2022 

- Lokaalverdeling 2021-2022 

- Herhaling vakantierooster 2021-2022 

- Extra lesvrije dagen 2021-2022 

- Geslaagde fietsweek 

- Nieuws uit groep 3B 

- Nieuws uit groep 6A 

- Nieuwe leerlingen en afscheid 
leerlingen 

- Bericht van de Ouderraad over 
ouderbijdrage 20-2 

- Vacature ouderraad 

- Eindviering 

- Volgende nieuwsbrief 

- 2 x extern aangeleverd en 2 bijlages 

Nieuws uit het team 
Nieuwe uitdaging 
Verderop in deze nieuwsbrief vindt u het overzicht van de groepsverdeling voor komend schooljaar. 
In dat overzicht missen een aantal namen. De reden daarvoor vindt u hieronder.  
 
Juf Anoeska gaat vanaf komend schooljaar werken op een andere school binnen onze stichting. Het 
lijkt haar prettig om buiten het dorp waar zij zelf woont een nieuwe uitdaging aan te gaan. Die heeft 
zij gevonden op de Springschans en wij wensen haar daar een hele fijne tijd toe.  
 
Vanaf januari waren juf Gabrielle en juf Baukje bij de kleuters aan het werk ter ondersteuning. Deze 
ondersteuning zal per augustus stoppen. Dat was van tevoren ook bekend en juf Gabrielle en juf 
Baukje zullen komend schooljaar op andere scholen aan het werk gaan. Wij weten zeker dat ze ook 
daar weer veel kinderen kunnen helpen.  
 
Cito eindtoets 
De uitslag van de cito eindtoets is binnen. Het landelijk gemiddelde is dit jaar vrij laag, namelijk 
534,5. De schoolscore is 536,9. Onze kanjers van groep 8 hebben dus mooi boven het landelijk 
gemiddelde gescoord. Het is goed om te zien dat het verschil tussen het landelijk gemiddelde en 
onze schoolscore gegroeid is t.o.v. 2019. Dat betekent dat het ons als school steeds meer lukt om 
verder boven het landelijk gemiddelde te scoren. We zijn als team trots op de leerlingen van groep 8, 
maar ook trots op hetgeen wij met z’n allen weten te bereiken met de leerlingen.  
 
Maatregelen Corona 
Het is fijn om in de media te lezen dat het aantal maatregelen verminderen. Voor het onderwijs is dat 
alleen nog niet echt het geval. Het protocol heeft tot nu toe geen update gehad. Dat betekent dat u 
als ouders nog steeds niet de school in mag. We willen u vragen om dit, ook al is het einde hopelijk 
bijna in zicht, ook niet te doen. Op die manier hopen we het onderwijs tot aan de zomervakantie zo 
goed mogelijk doorgang te laten vinden. Na de zomervakantie hopen wij weer met het reguliere 
rooster te werken en zijn we met elkaar aan het bekijken wanneer ouders weer in de school kunnen 
komen.  
 

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

Datum 
 

Voor wie? 

Woensdag 23 juni  Rapportgesprekken Groep 7 

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 

 

 

 

Schoolreisje 28 juni 
 
Op maandag 28 juni is het zover! Dan staat het schoolreisje gepland. Vanwege de omstandigheden 
hebben we activiteiten gepland om en nabij de school. Toch belooft het een ontzettend mooie dag te 
worden.   
Alle kinderen worden ’s morgens om 8.30 in hun eigen klas verwacht. De kinderen nemen hun eigen 
eten en drinken mee. Ze krijgen gedurende de dag iets lekkers van de OR. De dag eindigt, volgens 
onze huidige schooltijden, om 14.45.   
  
De volgende activiteiten staan gepland:   
Groep 1/2: Deze groepen bekijken een theatervoorstelling van Kindertheater de Toverknol. Er komt 
een springkussen, goudzoekactiviteit, eendjes vangen en de kinderen kunnen geschminkt worden. 
De kleuters mogen verkleed komen. Let er wel op dat zij geen attributen meenemen, deze kunnen 
kwijtraken. Ook is het fijn als zij zich goed kunnen bewegen in hun kleding.   
  
Groep 3/4: Deze groepen gaan vanaf school naar het bamboelabyrint. Hier kunnen zij doorheen. Ook 
zijn er materialen en ruimte om hutten te bouwen. Ook zijn er andere grote bouwmaterialen. Het is 
fijn als ze kleding aanhebben waarin ze zich goed kunnen bewegen.  
  
Groep 5/6/7: Deze groepen gaan vanaf school naar het KDO-terrein. SEC-survival uit Almere verzorgt 
hier diverse survivalactiviteiten, zoals boogschieten, etc. Het is fijn als de kinderen een set 
reservekleding meenemen. Ook kleding waarin je goed kunt bewegen is fijn!  

  
 

Groepsindeling 2021-2022 
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 maandag 5 juli is er een moment waarop alle leerlingen gaan kennismaken met 
hun nieuwe leerkracht. 
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 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1/2A Sandra Sandra Sandra/Astrid Astrid Astrid 

1/2B Esther Jennifer Esther Esther Esther 

1/2C Vanessa Vanessa Vanessa/ Ashley Ashley Ashley 

3A Ylana Ylana Ylana Ylana Hans 

3B Mery Mery Marjoleine Marjoleine Marjoleine 

4A Luut Ashley Luut Luut Luut 

4B Ilse Ilse Ilse Maarten Maarten 

5A Jessica Jessica Jessica Natasja Natasja 

5B Tessa Tessa Linde Linde Linde 

6 Maaike Maaike Jennifer Jennifer Jennifer 

7A Niki Niki Carla Carla Carla 

7B 
 

Angèl  Angèl  Tessa Angèl  Angèl 

8 Kim Hans Hans Hans/ Kim  Kim 

 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Directie Maaike Maaike  Maaike Maaike 

Coördinator  Linde    

IB  
(1 dag flexibel) 

 Heleen  
 

Heleen  

Administratie Ingrid Ingrid Ingrid 
(tot 12.00 uur) 

Ingrid Ingrid 

RT Whierin Whierin 
Nelly 

Nelly Nelly  

Maatklas   Natasja   

Gymnastiek  Tim 
Brian 

  Tim 
Brian 

 

Lokaalverdeling schooljaar 2021-2022 
In het overzicht hieronder vindt u de lokaalverdeling voor komend schooljaar.  

Begane grond:      1e verdieping 
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Herhaling vakantierooster 2020-2022 
 

Herfstvakantie maandag 18-10 t/m vrijdag 22-10-2021 

Kerstvakantie maandag 27-12 t/m vrijdag 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie maandag 21-02 t/m vrijdag 25-02-2022 

Pasen vrijdag 15-04 t/m maandag 18-04 -2022 

Meivakantie maandag 25-04  t/m vrijdag 29-04-2022 

Koningsdag woensdag 27-04 in meivakantie 

Meivakantie  maandag 02-05 t/m vrijdag 06-05-2022 

Hemelvaart donderdag 26-5 t/m vrijdag 27-05-2022 

Pinksteren maandag 06-06-2022 

Zomervakantie maandag 18-7 t/m vrijdag 26-8-2022 

 

Exra lesvrijde dagen – alle leerlingen vrij 
Maandag 4 oktober 2021 
Vrijdag 26 november 2021 
Woensdag 2 februari 2022 
Vrijdag 18 februari 2022 
 

Dinsdag 29 maart 2022 
Dinsdag 7 juni t/m vrijdag 10 juni (lesvrije 
week) 
 

Geslaagde fietsweek! 
 

Net voor de lesvrije week hebben we op De Zon de  

fietsweek afgesloten. Wat heeft iedereen, zowel de 

kinderen als de ouders, zijn best gedaan! Bijna 

iedereen in de klas is met de fiets (of lopend, of 

steppend, etc.) naar school gekomen. Het was leuk 

om te zien dat de kinderen hier zo enthousiast over 

waren in de klas. Daarnaast was het merkbaar 

rustiger rondom de school met auto’s waardoor het 

voor de kinderen overzichtelijker en veiliger was. 

We zijn erg trots op iedereen. De laatste 3 weken van het schooljaar zijn ingegaan en het weer lijkt         

ons goed gezind te blijven. Laten we het fietsen met elkaar blijven volhouden! 

 

Nieuws uit groep 3B 
 
De laatste 4 weken van dit schooljaar zijn alweer ingegaan. Na periode heel hard werken, veel 

toetsen zijn we nu toegekomen aan andere lessen tussendoor.  

De lessen van Freek Vonk zijn een echte hit bij ons in de klas. De knuffeldieren houden de wacht bij 

ons in de groep. Van groot tot klein.  
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Tekenlessen, knutselen en veel weetjes over dieren. Wij komen steeds meer te weten en worden we 

echte onderzoekers. Namen van speciale dieren en nog veel meer, alles wordt opgezocht. 

 
 

De teken- 
lessen van 
Freek zijn 
ook super 
leuk.  
De 
luiaards, 
leeuwen 
en 
schildpad-
den zijn 
goed 
gelukt.  

  

We hebben dit jaar veel met klei gedaan om daar letters van te maken, de wens van groep 3b was nu 

om met echte natuurklei aan de slag te gaan. Dat was idd een goed idee we zijn dieren gaan kleien. 

Zie ons druk bezig zijn…..  Groetjes groep 3B  
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Nieuws uit groep 6A 
 
De afgelopen weken hebben de kinderen proeflessen gehad van de wereldoriëntatie methode Blink. 

Het onderwerp waar we mee aan de slag zijn gegaan, is aardse extremen en bij die lessen horen ook 

proefjes. Op de foto’s zijn de kinderen aan het ontdekken hoe regen ontstaat.  

 

 

 

 

 

 

 

Ook hebben we op een mooie zonnige morgen in groepjes voorgelezen aan de kleuters van de 

kikkergroep. I.v.m. de Corona regels moest dat buiten, maar dat maakte het alleen maar extra leuk.  

Hieronder een impressie! 

 

 

 

 

 
 

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

- Dylan Bartels, Bradley Talling, Milou Kas en Enzo de Vos in groep 1/2A bij Juf Sandra en Juf 
Astrid 

- Jake Cornelissen, Theo Bon, Olivier NieȻ, Joep Hogerwerf en Daan Vlasman in groep 1/2B bij 
Juf Esther en Juf Jennifer 

- Christer Maarsen, Jake van Rossum, Eefke Amoraal en Romy Kwant in groep 1/2C bij Juf 
Vanessa en Juf Ashley. 
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- Jason Plasmeijer in groep 3A bij Juf Ylana en Meester Hans 

- Joël Mittendarf in groep 6 bij Juf Maaike en Juf Jennifer. 
Wij wensen hen een fijne speel- en leertijd toe bij ons op school. 
 
En onze 48 groepachters gaan onze school verlaten. We weten dat ze een goede basis meegekregen 
hebben en hopen dat ze met veel plezier terugdenken aan De Zon.  
 

Bericht van Ouderraad – ouderbijdrage 2020-2021 
 
Voor alle nieuwe leerlingen in 2021 of voor degenen die na de vorige incassoronde een machtiging 

hebben afgegeven, zullen wij volgende week de ouderbijdrage(n) incasseren. 

De ouders die geen machtiging hebben afgegeven of waarbij de incasso’s om een of andere manier 

zijn mislukt en wij de bijdrage nog niet van hebben ontvangen, krijgen vandaag een brief mee naar 

huis via hun kind. In deze brief hebben wij ook het gevraagde bedrag vermeld. 

Indien  u dit leest en het meteen wil overmaken, kan hiervoor de volgende gegevens gebruiken: 

NL49RABO0363551875 t.n.v. Oudervereniging R.K. Basisschool de Zon. 

Wij zien de betaling dan graag tegemoet vóór 28 juni a.s.  

Alvast bedankt! Namens de OR, Daphne Schuurman, Penningmeester  

Vacature Ouderraad 
Voor volgend schooljaar zoekt de OR een nieuwe penningmeester. Daphne Schuurman heeft te 

kennen gegeven de vacature voor penningmeester niet meer (alleen) te willen vervullen. Wij zoeken 

een ouder die kennis heeft van en graag de administratie bijhoudt en bekend is met jaarrekeningen 

opstellen en begrotingen bijhouden.  

Voel je je aangesproken? Schroom dan niet om contact op te nemen met de Ouderraad via 

OR@basisschooldezon.nl  

Eindviering 
 
Op vrijdag 9 juli wordt er door en voor de kinderen een eindviering gehouden. I.v.m. de Coronaregels 
gebeurt dat in groepen en buiten op het grasveldje naast de school. Omdat we nog steeds te maken 
hebben met beperkingen, zijn ouders helaas NIET welkom! Ze mogen zelfs niet “stiekem” vanaf een 
afstandje komen kijken. Alvast bedankt voor jullie medewerking en we hopen dat we volgend jaar de 
eindviering weer als vanouds mét publiek kunnen vieren!  
 

Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief komt op donderdag 8 juli (de laatste van dit schooljaar!) 
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2 x Extern aangeleverd:  
  

1)Extern aangeleverd door de kerk 
 
Zondag 20 juni krijgen 9 kinderen hun eerste communie, een moment waar zij al maanden mee bezig 
zijn en naar uit kijken. 
7 kinderen uit groep 4 en 5 van De Zon doen mee en vinden het heel erg leuk om dit mooie moment 
te delen met hun klasgenoten en leerkrachten. 
Omdat het niet mogelijk om naar de kerk te komen om dit te zien (het is vanwege de 
coronamaatregelen een besloten viering) kan iedereen het thuis kijken 
via www.kerkomroep.nl 
Uw kerk niet gevonden? Of uw kerk ook op dit platform? Neem dan contact op met sIKN, zij kunnen 
u verder helpen met alle vragen, mogelijkheden en advies. 
Bij plaatsen typ je De Kwakel en zo komt de live stream tevoorschijn. 
Je kunt live meekijken maar ook op een later tijdstip de viering terug kijken. 
 

  

2)Extern aangeleverd: door Uithoorn voor elkaar – 
Van Ouder-kindadviseurs 

 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Hierbij weer even een bericht van de Ouder-kindadviseurs. 
 
Het leek ons leuk u op te hoogte te brengen van wat activiteiten die in Uithoorn worden 
aangeboden: 
Wist u dat… er aan iedere basisschool in Uithoorn en de Kwakel een Ouder- kindadviseur is 
verbonden om u te ondersteunen bij vragen over opvoeding en ontwikkeling van kinderen? 
 
Wist u dat… er iedere week op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur een Financieel Café is op de 
Molenlaan 63 in Uithoorn voor al uw vragen over post, geld en regelingen et cetera?  
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u bellen naar: 06-30352962. 
 
Wist u dat... er nog plekken beschikbaar zijn voor de workshop ‘Samen door de 
tropenjaren’? Een leuke workshop voor stellen met kind(deren) tussen de 0 en 6 jaar.  
Voor vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met de Ouder-kindadviseur verbonden 
aan uw school. 
 

http://www.kerkomroep.nl/


9 
 
 

 

Wist u dat... u voor vragen over relatietwijfel, relatiezorgen of scheiding terecht kunt bij 
Uithoorn voor Elkaar? Info kunt u verkrijgen via de Ouder-kind adviseur verbonden aan uw 
school. 
 
Wist u dat… er bij Uithoorn voor Elkaar plannen worden gemaakt om straks met wat meer 
versoepelingen weer activiteiten aan te bieden voor kinderen? Hou de website van Uithoorn 
voor Elkaar in de gaten voor meer informatie!  
 
Mocht u vragen hebben over bovenstaande informatie, andere vragen hebben of zien dat uw 
kind wat ondersteuning kan gebruiken, dan kunt u contact opnemen met de Ouder- en 
kindadviseurs.  
 
De Ouder- en kindadviseur van deze school is: 
Ilona van Tongeren 
i.van.tongeren@participe.nu 
06-20718748 

 

mailto:i.van.tongeren@participe.nu

