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Schooljaar 2020-2021 - nr. 15 -  

 

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Nieuws uit het team 

- Nieuws uit groep 1/2B 

- Nieuws uit groep 4B 

- Gymrooster 2021-2022 

- Eindviering 9 juli 

- Volgende nieuwsbrief 

- Extern aangeleverd door de 
Bibliotheek 

Nieuws uit het team 
 
Morgen om 11.45 uur gaat voor de laatste keer de schoolbel voor het schooljaar 2020-2021. Een 
schooljaar waarin we met elkaar best wat hebben meegemaakt. Er waren meerdere landelijke 
gebeurtenissen die invloed hadden op het onderwijs wat wij met elkaar konden geven. Een tweede 
lockdown, coronamaatregelen die ervoor zorgen dat we de school niet zo kunnen laten draaien als 
wij zouden willen en politieke meningen die worden verkondigd die niet passen bij onze ervaringen 
binnen de school.  
En daarom is het zo fijn om juist te kijken naar wat er op De Zon dit jaar wel allemaal is gelukt. Ook 
dit schooljaar zijn er kinderen die in de kleutergroepen hun eerste huis hebben nagebouwd in de 
bouwhoek. Zijn er kinderen die weer beter zijn gaan lezen dan het jaar hiervoor. Zijn er weer meer 
kinderen die weten hoe je de oppervlakte van een gebied uitrekent. En hebben er gisterenavond 
twee groepen 8 hun musical kunnen opvoeren voor hun ouders. Zij hebben zo hun schooltijd op een 
goede manier kunnen afsluiten.  
 
Er is geknutseld, geleerd, gespeeld, gelachen en gewerkt met elkaar. En dat heeft ervoor gezorgd dat 
schooljaar 2020-2021 wederom een heel waardevol jaar is geweest. Daarvoor ben ik het team heel 
dankbaar. Voor de enorme inzet die zij hebben laten zien en die ervoor heeft gezorgd dat het 
onderwijs op De Zon ook dit, toch wel roerige, schooljaar doorgang heeft gevonden. En daar ben ik 
ook u als ouders dankbaar voor. Door uw vertrouwen in de school, en uw hulp bij het onderwijs, 
hebben we er met elkaar een goed jaar van kunnen maken.  
Voor nu wil ik iedereen een goede vakantieperiode toewensen. Waar u de komende weken ook 
naartoe mag gaan, ik wens u een fijne tijd toe met elkaar. Op maandag 23 augustus om 8.30 uur 
openen wij de deuren van de school weer om ook van het schooljaar 2021-2022 een succes te 
maken.  
 

Nieuws uit groep 1/2B 
 
De laatste weken van het schooljaar zijn aangebroken. In de groepen 1/2 hebben we veel leuke 

activiteiten in die periode. Zo hadden we het schoolreisje. We gingen daarbij naar het dorpshuis voor 

een theatervoorstelling over een prinses. Ook waren er leuke activiteiten zoals eendjes vangen, goud 

zoeken, stoepkrijten en een springkussen. Bij Juf Gabrielle kon je worden geschminkt of kreeg je een 

glittertattoo. Het was een ontzettend mooie dag. 

  Nieuwsbrief 



2 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

In de 

klas zijn we daarnaast ook nog hard aan het werk geweest. Met de kinderen van groep 2 zijn we 

bijvoorbeeld bezig geweest met meten. De kinderen hebben ook elkaar gemeten en zijn toen van 

klein naar groot 

gaan staan.  

 

 

 

 

 

 

 

Ook worden er nog allerlei mooie dingen gebouwd tijdens het spelen. Zo zijn er mooie regenbogen 

gemaakt van clips en is er in de bouwhoek een heus kasteel ontstaan!  
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Nieuws uit groep 4B 
 
Het leukste schooljaar  
Het schooljaar is alweer voorbij.  
We gaan met zijn allen door, daarom zijn we blij.  
Begrijpend lezen was een nieuw vak.  
En oud papier, gooien we in de papierbak.  
Na de les verkeer.  
Wisten we alles weer.  
Knutselen en allerlei leuke dingen.  
Samen ook liedjes zingen.  
Werken, spelletjes en sport.  
Vaak hadden we tijd te kort!  
Voor het lezen van verhalen, draaien wij onze hand niet om.   
Ook rekenen gaat steeds vlugger, wij maken zelfs al een keersom.   
Thuiswerken was niet altijd leuk.  
Maar van sommige grappen, lagen we in een deuk.  
Meester Youri hielp ons graag.  
Hij las altijd “de dag van vandaag”.  
Met schoolreisje gingen we naar het bamboelabyrint. 
Raden wie daar het best de weg in vindt...  
Met lol poetsen en vegen wij het lokaal.  
Met heel veel kabaal!  
Groep vier zit er alweer op.  
En wij kunnen je vertellen, het was top!  
Groep 4B 

 
 

 

Gymrooster 2021-2022 
Namens de gymdocenten ontvangt u het gymrooster voor het komende schooljaar. 
De gymlessen starten op maandag 23 augustus. 
 

Maandag 
Tijd 
 

Klas Locatie Leerkracht Opmerking 

08:30-09:15 7B KDO Brian 08:20 aanwezig op school 

09:15-10:00 7A KDO Brian  

10:00-10:45 8 KDO Brian Gaan zelfstandig naar school 

11:15-11:45 MRT Speelzaal Brian  

13:05-13:40 Vlinderklas Speelzaal Brian  

13:45-14:20 Kikkerklas Speelzaal Brian  

14:25-15:00 Vissenklas Speelzaal Brian  
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Dinsdag 
Tijd 
 

Klas Locatie Leerkracht Opmerking 

08:30-09:15 3A KDO Brian 08:20 aanwezig op school 

09:15-10:00 3B KDO Brian  

10:15-11:00 4A KDO Brian  

11:00-11:45 4B KDO Brian  

13:00-13:45 5A KDO Brian 12:50 aanwezig op school 

13:45-14:30 5B KDO Brian  

14:30-15:15 6 KDO Brian Gaan zelfstandig naar huis 

 
Tijd 
 

Klas Locatie Leerkracht Opmerking 

08:45-09:20 Vlinderklas  Speelzaal Tim  

09:20-09:55 Kikkerklas Speelzaal Tim  

09:55-10:30 Vissenklas Speelzaal Tim  

10:45-11:15 MRT Speelzaal Tim  

13:00-13:45 7A KDO Tim 12:50 aanwezig op school 

13:45-14:30 7B KDO Tim  

14:30-15:15 8 KDO Tim Gaan zelfstandig naar huis 

 

Vrijdag 
Tijd 
 

Klas Locatie Leerkracht Opmerking 

08:30-09:15 3B KDO Tim 08:20 aanwezig op school 

09:15-10:00 3A KDO Tim  

10:15-11:00 4B KDO Tim  

11:00-11:45 4A KDO Tim Opgehaald door eigen leerkracht 

13:00-13:45 5B KDO Tim 12:50 aanwezig op school 

13:45-14:30 5A KDO Tim  

14:30-15:15 6 KDO Tim Gaan zelfstandig naar huis 
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Eindviering morgen 
 
Morgen vrijdag 9 juli wordt voor de kinderen de 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 in het nieuwe schooljaar in de eerste schoolweek op vrijdag 27 
augustus. 
 
Hierbij willen we iedereen nog een hele fijne, gezellige en zonnige vakantie toewensen en zien elkaar 
weer op maandag 23 augustus. 

 
 

  

Aangeleverd door de Bibliotheek 
 

In de zomervakantie blijven lezen is goed voor kinderen en hun schoolprestaties. Deze 

zomer zijn er volop mogelijkheden bij de bibliotheek, komen jullie snel langs? Klik voor 

alle mogelijkheden en verse leestips 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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