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In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Nieuws uit het team 

- Startgesprekken 

- Levelwerk  

- Aanmelden nieuwe leerlingen 

- 2 bijlagen: 1 x formulier voor 
startgesprekken en flyer 
vrijwilligersmarkt Uithoorn 
voor elkaar 

 

Nieuws uit het team 
De eerste week van het nieuwe schooljaar zit er alweer bijna op. Het is heel fijn om te zien hoe 
iedereen steeds meer zijn weg begint te vinden in het nieuwe schooljaar. Dit schooljaar starten we 
met 2 nieuwe methodes in ons onderwijsaanbod. Verderop in de nieuwsbrief vertellen wij u meer 
over de methode Levelwerk. In de volgende nieuwsbrief zullen we u meer vertellen over Blink, onze 
nieuwe methode voor wereldoriëntatie.  
 
Stage op De Zon 
Ook dit schooljaar bieden wij veel stagiaires de kans om bij ons op school stage te lopen. Als team 
vinden wij het belangrijk dat we ook op die manier met ons werk bezig zijn en willen wij de 
gelegenheid bieden aan studenten om het vak te leren. Mocht er bij uw kind in de groep een 
stagiaire mee komen draaien, dan wordt u hierover door de leerkrachten geïnformeerd. Wij wensen 
alle stagiaires een hele leerzame periode toe op De Zon.  
 
Verkleedfeest verplaatst 
Helaas kan ook dit jaar de Kwakelse Kermis niet doorgaan. In onze kalender staat het verkleedfeest 
wel gepland op de dinsdag van de optocht. We hebben besloten om deze activiteit te verschuiven 
naar een ander feestelijk moment van dit schooljaar. Dit schooljaar bestaat onze school namelijk 15 
jaar. Rond dit jubileum willen we leuke activiteiten organiseren voor onze leerlingen. Wij denken dat 
dat een mooie gelegenheid is om met elkaar een feestje te vieren met de kinderen. De festiviteiten 
rond het 15-jarig jubileum verwachten wij in het tweede gedeelte van het schooljaar te organiseren.  
 

Startgesprekken 
Op donderdag 9 en dinsdag 14 september vinden de startgesprekken plaats bij ons op school. Dit zijn 
gesprekken die de leerkrachten met de ouders van alle kinderen voeren. Hierbij zijn geen leerlingen 
aanwezig. Wij hopen bij deze gesprekken alle ouders/verzorgers te spreken. 
 
Een uitzondering geldt voor de ouders van kinderen met een kind dat van groep 1 over is gegaan 
naar groep 2 bij dezelfde leerkracht. Het startgesprek vervalt in dit geval als er een rapportgesprek in 
juni heeft plaatsgevonden. Indien men toch ook in deze situatie een gesprek wenst, is dat natuurlijk 
mogelijk. 
 
Binnen de huidige richtlijnen is het toegestaan om de oudergesprekken op school te voeren. Het is 
belangrijk dat de aanwezigen geen klachten hebben en we met elkaar zorg dragen voor 1,5 meter 
afstand. Als u klachten heeft, neemt u dan even contact op met school. In overleg met de leerkracht 
kan het gesprek dan digitaal of op een ander moment plaatsvinden.  
 

  Nieuwsbrief 



2 
 
 

 

Uitgangspunt van het startgesprek 
Het startgesprek gaat vooral over wat u over uw kind wilt vertellen. Naast de kennismaking met 
elkaar, horen wij bijvoorbeeld ook graag uw visie op de ontwikkeling van uw kind.  
 
Tijdens het gesprek bespreken we ook lopende afspraken en de verwachtingen voor het komende 
schooljaar. Deze informatie geeft de leerkrachten een waardevolle aanvulling op de al bekende 
gegevens over uw kind. Er staan 10 minuten gepland voor dit gesprek. Indien nodig kan er een 
vervolgafspraak gemaakt worden. 
 
Voorbereiding 
Ter voorbereiding op het gesprek vragen wij u het formulier uit de bijlage in te vullen en uiterlijk 
maandag 6 september bij de leerkracht in te leveren. Tussen 1 en 3 september geven wij de kinderen 
ook een papieren versie mee naar huis.  
 
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. 
U kunt inschrijven vanaf woensdag 1 september tot en met vrijdag 3 september. 
We hopen u allen te zien en te spreken! 
 

Levelwerk op De Zon 
Vanaf dit schooljaar gaan we aan de slag met een nieuwe methode, Levelwerk. Levelwerk is bedoeld 
voor leerlingen die te weinig uitdaging halen uit ons reguliere onderwijsaanbod. Levelwerk biedt 
deze leerlingen uitdagende oefeningen voor verschillende vakgebieden en onderwerpen. Dit aanbod 
bestaat uit onder andere spelletjes, leesboeken en werkboeken. Voor de kleuters is er Levelspel. Ook 
Levelspel heeft een gevarieerd en uitdagend aanbod, alleen dan speciaal voor groep 1/2.  
 
Het doel van het bieden van uitdagende oefeningen is om kinderen te leren leren. We ervaren dat 
leerlingen die weinig moeite hoeven te doen om de lessen te volgen, niet leren hoe ze zich vast 
moeten bijten in een opdracht en daardoor niet tegen hun eigen grenzen aan lopen. Juist wanneer 
een leerling wel tegen die grens aanloopt komt hij/zij tot leren. Door ze pittige opdrachten voor te 
leggen willen we bereiken dat leerlingen weten wat ze kunnen doen als ze iets niet snappen, dat ze 
bijvoorbeeld leren vragen te stellen. We begeleiden de leerlingen bij het plannen en organiseren van 
deze taken.  
 
Levelwerk is bedoeld als verrijkingsstof en niet als meerwerk. Daarmee bedoelen we dat er door de 
leerling bij verschillende vakken lesstof in compacte vorm wordt aangeboden. Ze maken dus minder 
van de reguliere lesstof, zodat tijd wordt vrijgemaakt voor Levelwerk. Levelwerk is dus duidelijk niet 
bedoeld als ‘extra’ werk.  
 
We bekijken per blok welke leerling in aanmerking komt voor Levelwerk en ook hoeveel Levelwerk 
gegeven kan worden. Deze blokken bestaan uit de periodes tussen de vakanties. De samenstelling 
van de Levelwerkgroepjes en de Levelwerktaken kan dus verschillen per blok. De groepsleerkracht 
overlegt samen met de intern begeleider over deze samenstelling. Het kan dus zijn dat een leerling 
eerst alleen Levelwerk rekenen krijgt, maar daar later ook taal bijkomt of juist andersom. Behalve 
taal en rekenen zitten er ook projectmatige taken en spelletjes in het pakket. We bekijken de 
samenstelling en het aanbod heel bewust elke periode.  Dit om te voorkomen dat de leerling boven 
zijn of haar kunnen moet presteren en teleurgesteld of gefrustreerd raakt. Andersom kan ook, een 
leerling die gedurende het schooljaar juist behoefte krijgt aan meer of extra uitdaging. We zullen 
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dan, samen met de groepsleerkracht, zoeken naar passende en/of verrijkende lesstof voor deze 
leerling. 
 

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? 
 


