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In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Nieuws uit het team 

- Groep 1/2 

- Verkeer rond de school 

- Privacy-voorkeuren 

- Sportnieuws 

 

- Kennismakingsgesprekken 

- Schoolfotograaf 

- Aanmelden nieuwe leerlingen 

- Nieuws uit de bibliotheek 
 
 

Nieuws uit het team 
Start van het schooljaar 
Afgelopen maandag gingen de deuren van de school weer open. Wat is het fijn om alle kinderen 
weer terug te zien. Voor sommige leerlingen was het de allereerste schooldag en andere leerlingen 
startten maandag hun allerlaatste jaar bij ons op school. Al gauw werden in de groepen de 
vakantieverhalen met elkaar gedeeld en het schooljaar opgestart.  
 
Vorige week waren de teamleden al op school aanwezig om de groepen gereed te maken. Op 
donderdag hadden we met het gehele team een studiedag. Op deze dag hebben we met elkaar de 
speerpunten voor dit schooljaar besproken. We hopen binnenkort de jaarlijkse bijlage van de 
schoolgids met u te kunnen delen, zodat ook u kan lezen waar wij de focus op gaan leggen. In de 
middag hebben alle teamleden weer een opstart gemaakt met het samen leren in de leerteams. Dit 
schooljaar werken we met een leerteam groep 1/2, een leerteam groepen 3/4/5 en een leerteam 
groepen 6/7/8. Binnen deze leerteams werken de teamleden samen om het onderwijs te 
onderzoeken en te verbeteren.  
 
Schooltijden op De Zon 
Voor de zomervakantie hebben we als school gedraaid met een continurooster op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag. De aanpassing in schooltijden kwam voort uit het Corona-protocol van de 
overheid. In het hernieuwde protocol staat dat een continurooster na de zomervakantie niet langer 
noodzakelijk is. We werken daarom nu weer met ons normale rooster. 

Het werken met een continurooster op de vier lange dagen is door zowel een deel van het team als 
een deel van de ouders als prettig ervaren. Er zijn ook teamleden en ouders die het prettig vinden 
dat we nu juist weer volgens het reguliere rooster lesgeven. Beide lesroosters kennen dan ook 
verschillende voor- en nadelen. 

Als school hebben wij de afgelopen tijd verschillende keren de vraag ontvangen waarom het 
continurooster niet is doorgezet. Deze vraag komt veelal voort uit de positieve ervaringen met het 
continurooster. Het antwoord op deze vraag is dat wij als school het lesrooster niet zomaar kunnen 
aanpassen. Zo’n aanpassing vraagt veel overleg met allerlei belanghebbenden bij zo’n verandering. 
Te denken valt aan: het team, ouders, opvangorganisaties etc. 

Ook de medezeggenschapsraad (MR) heeft uiteindelijk een stem in deze procedure. De MR bestaat 
uit drie teamleden die het onderwijsteam vertegenwoordigen en drie ouders die de ouders van de 
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school vertegenwoordigen. Bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld over het wijzigen van de 
schooltijden, stemt de MR over een voorstel dat vanuit school wordt neergelegd. Dat voorstel vraagt 
dus, zoals eerder genoemd, veel overleg en onderzoek. Het moet bijvoorbeeld wel opgesteld zijn 
conform de CAO primair onderwijs en de wet op het primair onderwijs. 

Als school hebben wij nu ervaring op kunnen doen met een ander lesrooster. Die ervaring willen wij 
de komende tijd gaan evalueren en onderzoeken. 

Tijdens deze stappen nemen wij de MR mee en zullen wij er alles aan doen om u als ouders ook zo 
goed mogelijk te informeren. Waar nodig zorgen we ook dat u uw mening kan geven, zodat we dat 
ook goed in beeld hebben. 

Groep 1/2 
In alle kleuterklassen zijn we het schooljaar begonnen met het thema Hoera naar school! We hebben 

het verhaal gelezen over beer Dorus die voor het eerst naar school gaat. We hebben net als Dorus 

geleerd over de afspraken op school. Waar ruimen we alles op? Hoe gaan we met elkaar om? Ook 

hebben we gerijmd op de spullen die uit Dorus zijn tas kwamen. Koek-boek bijvoorbeeld!  

In de gezamenlijke hoek op de gang hebben we een winkel ingericht. Er zijn al allerlei mooie spullen 

verkocht en spellen gespeeld in de winkel.  
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Verkeer rond de school 
Jammer genoeg hebben wij deze week al moeten constateren dat er een aantal ouders zich niet aan 
de verkeersregels rond de school houdt. Aan de zijkant van de school is het bijvoorbeeld verboden 
om te stoppen en kinderen te laten uitstappen. Toch zien we dat vaak gebeuren. In het belang van de 
veiligheid van al onze kinderen vragen we u dus met klem om u aan de verkeersregels te houden. Op 
die manier kunnen alle kinderen onze school veilig bereiken.  
 

Privacy-voorkeuren 
In ons administratiesysteem Parnassys hebben wij uw privacy-voorkeuren opgeslagen per leerling. 
Mocht u wijzigingen hierin willen aanbrengen, dan dient u dit zelf bij de administratie aan te geven. 
 

Sportnieuws 
Het schooljaar is weer begonnen, wij hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad! Wij 
hebben weer erg veel zin om te beginnen. 
 
Hieronder nog een aantal aandachtspunten voor de gymlessen: 
- Alle kinderen moeten in een korte broek en T-shirt gymmen. Dit in verband met veiligheid 
(hulpverlenen). 
- Gymschoenen zijn verplicht. Buiten schoenen zijn niet toegestaan. Gymmen op sokken en blote 
voeten is in verband met veiligheid en hygiëne niet toegestaan. 
- Meisjes en jongens met lang haar dienen dit met een haarelastiekje vast te maken. 

Blessures: 
Als uw kind een blessure heeft willen wij u vragen om dit via de e-mail met ons te communiceren. In 
overleg met u kunnen wij de les dan aanpassen (oefenstof, intensiteit, andere rol etc.), zodat uw kind 
toch deel kan nemen aan de gymles of actief aanwezig is binnen de gymles. 
 
Sportactiviteiten: 
Gedurende het schooljaar zullen wij u informatie, uitnodigingen versturen over de verschillende 
sportactiviteiten die georganiseerd gaan worden. Onderstaand het overzicht met activiteiten die in 
het jaar georganiseerd gaan worden. In verband met de coronamaatregelen zijn de data nog niet 
vastgesteld: 
- Scholierenveldloop vanaf groep 3 (7 oktober gaat NIET door, nieuwe datum volgt) 
- Schoolvoetbal vanaf groep 5 (datum volgt nog) 
- Schoolbasketbal vanaf groep 5 (datum volgt nog) 
- Schoolhandbal vanaf groep 3 (datum volgt nog) 
- Tafeltennistoernooi vanaf groep 5 (datum volgt nog) 

matie-ad groep 1 en 

 

 

 

 
 

Groetjes 
Meester Brian 
(brian@basisschooldezon.nl) 
Meester Tim 
(tim@basisschooldezon.nl)  
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Kennismakingsgesprekken  
Op donderdag 27 augustus en dinsdag 1 september zijn de kennismakingsgesprekken voor alle 

groepen. 

U heeft deze week al een brief gekregen waarin u kunt aangeven wat er van belang is voor uw kind. 

Wilt u het antwoordformulier weer inleveren bij de leerkracht. 

Het inschrijven voor deze gesprekken kunt u zelf doen via de website van onze school: 

https://www.basisschooldezon.nl/  Op deze website vindt u bovenin een groene knop 

‘Oudergesprekken inplannen’. U krijgt een bevestiging per e-mail. 

Schoolfotograaf 
In de week van 28 september komt de schoolfotograaf. 

Nadere informatie komt in de volgende nieuwsbrief. 

 

Aanmelden nieuwe leerlingen 
Om goed overzicht in het leerlingenaantal in de onderbouw te krijgen, vragen we ouders van 

kinderen tussen 2,5 en < 4 jaar hun kind in te schrijven. Wilt u, wanneer dit nog niet is gebeurd, dit 

alsnog doen? Heeft u familie of vrienden met een kind van 2,5 jaar of ouder, wilt u dan bij ze 

aangeven dat ze zich tijdig moeten aanmelden? Denkt u er ook aan om uw eigen (2e, 3e of 4e) kind te 

schrijven? 

 

Nieuws vanuit de bibliotheek Uithoorn 
 
Gratis lid van de bibliotheek 
De bibliotheek wil jongeren stimuleren om zoveel en zo lang mogelijk te lezen, door ze te laten 
ontdekken hoe leuk lezen kan zijn. Want als ze lezen leuk vinden, dan doen ze het vaker en worden 
ze beter in taal én andere vakken. 
Op school is er aandacht voor lezen, maar thuis lezen is minstens zo belangrijk.  
Kinderen tot en met 17 jaar uit Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn zijn gratis lid van de Bibliotheek 
Amstelland. Zo hebben zij altijd toegang tot onze prachtige collectie met geschikte boeken voor 
ieder kind, er zijn ook tijdschriften, films en games te leen. 
 
Is uw kind nog geen lid van de Bibliotheek? Schrijf het dan in via de website: 
www.debibliotheekamstelland.nl of kom langs in één van onze vestigingen. We vertellen jullie alles 
over de mogelijkheden van de Bibliotheek en helpen met het uitzoeken van mooie boeken. Graag tot 
ziens in de Bibliotheek Amstelland. 

                                                                                                                                          
Onze laatste nieuwsbrief 

Het nieuwe schooljaar is begonnen! Tijd voor een verse nieuwsbrief van de bieb. Net als voorgaande 
jaren sturen we deze nieuwsbrief elke maand om je te voorzien van de leukste nieuwtjes, activiteiten 
en boekentips. Deze maand besteden we aandacht aan moppenboeken en de voordelen van het 
hebben van een biebpas. Nieuwsgierig geworden? Klik op de link voor onze nieuwsbrief. 
https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-de-leesconsulent.html 
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