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Schooljaar 2021-2022  - nr. 15   14 juli 2022 

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Nieuws uit het team  
- Gevonden voorwerpen 
- Nieuwe - en afscheid leerlingen 
- Even voorstellen- nieuwe collega’s 
- Eindviering 
- Gymrooster 2022-2023 
- Volgende nieuwsbrief en vakantie  

Nieuws uit het team 
 

Morgen is de laatste dag van dit schooljaar. Wat is er weer veel gebeurd afgelopen jaar. Corona stak 

de kop weer op en daar hebben we op school ook weer onze weg in moeten vinden. Maar dat is 

gelukt en De Zon kan terugkijken op een succesvol jaar. Dit jaar zijn alle kinderen gegroeid in hun 

leren, op hun eigen wijze en in hun eigen tempo. Ze hebben beter leren lezen, spellen, rekenen en 

meer kennis opgedaan van de wereld om hen heen bv. door het thema ‘Wereldkeuken’. Ook hebben 

ze vrienden gemaakt, hun veters leren strikken en een naamgedicht geschreven. We hebben dit jaar 

ook weer veel leuke activiteiten kunnen organiseren: het schoolreisje, de koningsspelen, de Culturele 

dag met dansen van over de hele wereld, vol overgave door onze leerlingen op het podium gezet. 

Ook het handbal- en voetbaltoernooi was weer een groot succes. De prijzenkast is weer goed gevuld. 

Gisteren hebben we ook de afscheidsavond met de musical van groep 8 gehad. Deze leerlingen 

hebben we een feestelijk afscheid gegeven van hun tijd op De Zon. 

 

Het schooljaar 2021-2022 kunnen we daarom met recht een heel goed jaar noemen. En daarvoor 

ben ik het team heel dankbaar. Voor de grote inzet en de betrokkenheid die zij hebben laten zien in 

dit toch weer bijzondere jaar. We nemen helaas ook afscheid van een aantal collega’s. Heleen, 

Natasja, Linde, Brian en Reinout beginnen aan een nieuwe stap buiten De Zon. We wensen hen veel 

plezier en succes. Er komen ook nieuwe collega’s naar De Zon: Arno, Marie-José, Annelies en 

stagiaire Anne stellen zich verderop in deze nieuwsbrief aan u voor. 

 

Ook wil ik u als ouders van harte bedanken voor uw steun en hulp het afgelopen jaar. Zonder alle 

hulp bij techniek, de bibliotheek, de MR, OR, het schoolreisje, luizenpluizen en zoveel meer, zag De 

Zon er heel anders uit. Jullie maken daarin écht het verschil . Bedankt ook voor uw vertrouwen in het 

team en in ons als school. De samenwerking van u met ons maakt dat wij het beste uit uw kind 

kunnen halen. Voor nu wens ik u een hele fijne zomer toe. We zien elkaar weer op maandag 29 

augustus om 8.30 uur!  

 

 

 

  Nieuwsbrief 
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Laatste kans gevonden voorwerpen 
 

U heeft tot morgenochtend de tijd om bij de gevonden voorwerpen te komen kijken, gelijk rechts bij 
de hoofdingang. Met de vakantie gaat alles naar het goede doel. 
 

Nieuwe leerlingen en afscheid leerlingen 
 
Na de grote vakantie beginnen de volgende leerlingen bij ons op school: 
 
Groep 1/2A:   Fleur Koopstra, Senn Meijer en Jurre Vork 
Groep 1/2B;   Julian Berk, Fay Jordan en Xem van der Laarse 
Groep 1/C: Jolene Kuhlmann en Jax van Zaal 
Groep 3A:          Teun van der Meer 
Groep 4A:          Fenna Streefkerk en Atharv Varshney 
Groep 5B: Duuk Vork 
Groep 7: Sarah Bouman 
 
Wij wensen hen een fijne speel- en leertijd toe bij ons op school. 
 
Wij nemen afscheid van onze 28 groep-achters! Zij hebben inmiddels hun laatste schooldag gehad bij 
onze school na een spetterend eindoptreden met de musical “Het laatste level”. We weten dat ze 
een goede basis meegekregen hebben en hopen dat ze met veel plezier terugdenken aan De Zon en 
wensen hen alle succes in de toekomst. 
 

Even voorstellen Annelies (1/2A) 
 

Beste leerlingen en ouders,  

Vanaf het nieuwe schooljaar ga ik van start op De Zon, 2 dagen per week, 
als leerkracht van groep 1/2! 
  
Ik ben Annelies Paulusma en heb veel jaren in het onderwijs gewerkt, 
vooral met kleuters, ruim 20 jaar. 
Wij wonen in Uithoorn, Charlotte en Tom, onze kinderen zijn inmiddels uit 
huis. 
Hoewel ik er lange tijd uit ben geweest en bij mijn gezin was, voelt 
terugkeren voor de klas als een hele mooie stap. 

De Zon voelt voor mij de juiste plek en ik heb veel zin om te gaan beginnen. 
Ik kijk ernaar uit de kinderen te ontmoeten, elkaar te leren kennen en er een heel fijn jaar van te 
maken.Op een later moment stel ik me graag verder voor,  
Maar nu…….wens ik jullie een fantastische zomervakantie toe, veel plezier! 
Hartelijke groet, Annelies. 
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Even voorstellen Anne (1/2B) 
 

Beste ouders/verzorgers,  
Mijn naam is Anne van der Veen en ik ben komend schooljaar de 
LiO-stagiaire (Leraar in Opleiding) van groep 1/2B. Ik ben 23 jaar en 
woon samen met mijn ouders en zus (en ons huiskonijn Joep) in 
Amstelveen. Ik ben vierdejaars (universitaire) pabostudent. Dit 
betekent dat ik in mijn laatste jaar zit en op dinsdag les heb op de 
iPabo en op maandag en woensdag op de VU. Op donderdag en 
vrijdag sta ik komend jaar voor groep 1/2B.  

In mijn vrije tijd speel ik viool, doe ik twee keer per week aan ballet 
(klassiek en op spitzen) en speel ik in een symfonieorkest. Daarnaast ben 
ik regelmatig in Artis te vinden, ik heb een abonnement en kom er graag. 

Ik heb heel veel zin om na de zomervakantie te beginnen op de Zon!   

Fijne vakantie en tot ziens op school! 
Groeten, Anne 

Even voorstellen Marie-José (3B) 
Beste ouders,  
 
Mijn naam is Marie-Jose Wesselingh en komend schooljaar ben ik juf van groep 
3B op woensdag, donderdag en vrijdag, naast Juf Niki. Op maandag doe ik 
ondersteunende taken.  Graag stel ik me even voor. 
 
Ik ben mijn onderwijscarrière begonnen in Hilversum, daar heb ik 7 jaar 
gewerkt. Vervolgens zijn we naar Mijdrecht verhuisd (we hadden inmiddels 3 
kinderen gekregen) en ben ik nog een jaar of 12 op de Proostdijschool (nu de 
Windroos) juf geweest. Na een jaar of 8 groep 3 gedraaid te hebben in 
Mijdrecht, was het rustiger voor ons gezin als ik meer thuis zou zijn. We hadden 
toen 3 puberende kinderen en een eigen zaak, dus ik besloot een stapje terug 

te doen. Een aantal jaren heb ik me  vermaakt met vrijwilligerswerk, invalwerk, een verhuizing naar 
Uithoorn, een studie wiskunde, bijles geven en er voor het gezin zijn.  Maar inmiddels wonen de 
kinderen op kamers, zijn alle diploma’s binnen  en is ons leven een stuk rustiger geworden. En 
ondanks dat ik mezelf heel goed kan vermaken, wilde ik heel graag terug naar de basisschool.  
 
Het onderwijs (en met name groep 3) heeft een speciale plek in mijn hart, en toen er iemand gezocht 
werd op de Zon, heb ik niet lang na hoeven denken. Ik heb er heel veel zin in, zin om me weer in te 
zetten voor het onderwijs, zin om het bijzondere proces van leren lezen weer te begeleiden en zin 
om weer een lid van een schoolteam te zijn.  
Ik heb al kennisgemaakt met de kinderen van groep 3B en ik weet zeker dat Juf Niki en ik een heel 
fijn schooljaar tegemoet gaan! Tot slot wens ik iedereen een heel fijne vakantie en tot ziens op 29 
augustus. 
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Even voorstellen Arno (6A) 
Beste ouders, 
Vanaf 29 augustus ben ik de nieuwe leerkracht van groep 6A op De Zon. Graag stel ik me via deze 
nieuwsbrief aan u voor: Ik ben Arno Roest, 53 jaar, getrouwd met Miranda en ons gezin is niet 
compleet zonder onze drie dochters van 19, 21 en 23 jaar en onze herdershond Spike. Met elkaar 
wonen we in Cruquius, een klein dorp tussen Hoofddorp en Heemstede.  

Inmiddels werk ik bijna 26 jaar in het onderwijs. Eerst in het speciaal onderwijs, 
daarna op een basisschool in Amstelveen. Ik heb lesgegeven aan alle groepen, 
behalve groep 3. De meeste ervaring heb ik opgedaan in de groepen 6 en 7.  Naast 
het lesgeven aan een klas heb ik ook RT gegeven, ben ik gedragsspecialist geweest 
en was ik coördinator van de Kanjertraining.  
 
Nu staat er een nieuwe uitdaging te wachten op De Zon, waar ik enorm veel zin in 
heb. De eerste kennismaking met de kinderen van de toekomstige 6A was 
veelbelovend. Eerst lekker vakantie vieren en daarna graag tot ziens in het nieuwe 
schooljaar! 
Een hartelijke groet, 
Arno Roest 

 

Eindviering morgen 
 
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.  

 

Gymrooster 2022-2023 
 
Namens de gymdocenten ontvangt u het gymrooster voor het komend schooljaar. 
De gymlessen starten op maandag 29 augustus.  
 

MAANDAG     

08:30 – 09:15   5A 

09:15 – 10:00   5B 

10:15 – 11:00   6A 

11:00 – 11:45   6B 

13:00 – 13:45   7 

13:45 – 14:30   8B 

14:30 – 15:15   8A 

      

https://www.basisschooldezon.nl/downloads/schoollied
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DINSDAG     

08:30 – 09:15   3A 

09:15 – 10:00   3B 

10:15 – 11:00   4A 

11:00 – 11:45   4B 

13:00 – 13:35   1/2A -Vlinders 

13:35 – 14:10   1/2B - Kikkers 

14:10 – 14:45   1/2C - Leeuwen 

14:50 – 15:10   MRT 

      

DONDERDAG     

08:30 – 09:15   3B 

09:15 – 10:00   3A 

10:15 – 11:00   4B 

11:00 – 11:45   4A 

13:00 – 13:35   1/2A - Vlinders 

13:35 – 14:10   1/2B - Kikkers 

14:10 – 14:45   1/2C -Leeuwen 

14:50 – 15:10   MRT 

      

VRIJDAG     

08:30 – 09:15   5B 

09:15 – 10:00   5A 

10:15 – 11:00   6B 

11:00 – 11:45   6A 

13:00 – 13:45   8B 

13:45 – 14:30   8A 

14:30 – 15:15   7 

Eerstvolgende nieuwsbrief 
 
De eerstvolgende nieuwsbrief komt in het nieuwe schooljaar in de eerste schoolweek op donderdag 
1 september.  
 
Hierbij willen we iedereen een hele fijne gezellige en zonnige vakantie toewensen en zien elkaar 
weer op maandag 29 augustus. 
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