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In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- Nieuws uit het team
- Herhaling schoolreisje
- Overzicht komende periode
- Eerstvolgende nieuwsbrief
- Nieuws uit groep 5A
- Extern aangeleverd door de kerk
- Nieuws uit groep 5B
- 2 bijlagen: Jaarbrief schooljaar 22-23 en een flyer Ouder- en kindadviseurs Uithoorn

Nieuws uit het team
Formatie schooljaar 2022-2023
Bij deze nieuwsbrief sturen wij een jaarbrief met daarin alle informatie over volgend schooljaar.
Hierin kunt u alle informatie vinden rond de formatie, de lokaalindeling en de vrije dagen van het
schooljaar 2022-2023.

Overzicht komende periode
Datum
Donderdag 30 juni
Maandag 4 juli
Dinsdag 5 juli
Woensdag 13 juli
Vrijdag 15 juli

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

Voor wie?
Groep 1 t/m 7
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

Groep 8

Nieuws uit groep 5A
Het is al eind juni, maar in groep 5 wordt nog hard gewerkt.
Zo zijn we nog aan het leren over woordsoorten, de overtreffende trap en komen we er bij de
deelsommen achter hoe fijn het is dat de tafels er zo goed inzitten.
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Voor Blink zijn we bij het hoofdstuk 'De Wereldkeuken'. In dit
hoofdstuk hebben we veel geleerd over oude eetgewoontes,
maar ook over de eetgewoontes vanuit de hele wereld.
De VOC heeft er voor gezorgd dat het eten in Nederland
smakelijker en pittiger werd. Ze haalden veel verschillende
kruiden uit Azië en verhandelden dit. In de klas hebben we
een aantal van deze kruiden mogen proeven. Lekkere pittige
chilipeper, maar ook kruidige kurkuma en kaneel. En het is
zeker waar wat er wordt gezegd, smaken verschillen!
We genieten nog even van de laatste weken, maar dan is deze groep helemaal klaar voor de
bovenbouw.

Nieuws uit groep 5B
Aankomende maandag bezoekt groep 5 de Watertoren in Aalsmeer. Om dit bezoek zo interessant
mogelijk te maken hebben wij voorafgaand een aantal lessen gehad.
Zo hebben wij een lied ingestuurd dat wij gaan zingen in de toren, ‘’het watertorenlied’’. Daarnaast
hebben wij met de klas besproken hoe een watertoren werkt en welke functie deze toren vroeger
had. Het begrip waterdruk is uitgebreid aan bod gekomen. Daarnaast hebben wij de verschillende
soorten torens besproken en wat deze met elkaar gemeen hebben.
De watertoren in Aalsmeer heeft een Art Deco bouwstijl. Deze bouwstijl heeft wiskundige vormen,
strakke lijnen en primaire kleuren.

De laatste opdracht die de kinderen hebben uitgevoerd is het maken van de toren. Als echte
architecten zijn zij aan de slag gegaan om de watertoren te bouwen in de Art Deco bouwstijl en dit
alles met ‘’waardeloze materialen’’. Zoals jullie op de foto’s kunnen zien was het een groot succes en
zijn er mooie resultaten behaald.
Tijdens het bezoek aan de Watertoren krijgen de kinderen uitleg over de toren, lopen zij over het dak
en zingen ze gezamenlijk het watertorenlied.
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Na het bezoek zal nog een muzikale les volgen waarbij de kinderen gaan
leren wat een Klankspel precies is. Dit aan de hand van filmbeelden die
gemaakt zijn vanaf het dak van de Watertoren.
Wij hebben er erg veel zin in!
Groep 5B

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.
- 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.
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Viering afsluiting schooljaar
Vrijdag 15 juli sluiten we het schooljaar op de Zon in de aula met een gezellige viering. Het thema van
de viering is Happy Travel. U bent van harte welkom om met ons mee te komen kijken en mee te
genieten van de kinderen. Om 10.15 uur start de viering. Wilt u op het schoolplein wachten tot u een
seintje krijgt om in de aula achter de kinderen plaats te nemen?
Op De Zon hebben wij ons eigen Zon-lied. Dit lied wordt bij vieringen altijd gezongen. We oefenen dit
lied ook op school, maar het zou ook leuk zijn als jullie dit thuis ook oefenen. Zo kunnen we allemaal
uit volle borst meezingen! Het linkje naar het Zon-lied vindt u
hier: https://www.basisschooldezon.nl/downloads/schoollied
We kijken uit naar een sfeervolle eindviering.

Eerstvolgende nieuwsbrief
De eerstvolgende nieuwsbrief komt uit in onze laatste schoolweek alweer de laatste van dit
schooljaar, op donderdag 14 juli.

Extern aangeleverd door de kerk
Gezinsviering zondag 3 juli 9.30 uur
Wat zit er in je koffer...
Nog even en dan is het zover, vakantie!!
Maar wat neem je mee...
We zullen deze zondag ochtend samen met Diaken Jeroen kijken wat we in onze koffer stoppen
zodat we een fijne vakantie tegemoet gaan.
Kom je ook met ons vieren en zingen, zodat we elkaar alvast een goede vakantie kunnen wensen??
Tot zondag 3 juli
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