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- Feest 15 jarig jubileum B.S. De Zon - 
In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Nieuws uit het team 

- Kermis/verkleedfeest continurooster 

- Duurzaamheid en zorg voor het milieu 

- Feestdag vrijdag 9 september 

- Kennismakingsgesprekken 

- Aanmelden nieuwe leerlingen 

- Studiedag 

- Volgende nieuwsbrief 

Nieuws uit het team 
 
Beste ouders,  
 
We hebben weer zin in het nieuwe schooljaar! Wat fijn om alle leerlingen en ouders weer te treffen 
afgelopen maandag. Er ontstond zowaar een file in de school. Fijn dat dat weer kan. Samen gaan we 
er een heel mooi jaar van maken! We beginnen het jaar al goed met een echte feestweek. Komende 
week vieren we het 15-jarig bestaan van De Zon. We kunnen als school terugkijken op 15 prachtige 

  Nieuwsbrief 
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jaren en daar hoort een feestje bij! Op naar de volgende 15 jaar vol blije kinderen, goede 
leerresultaten, een sterk team en betrokken ouders!  
 

Dinsdag 6 september verkleedfeest  

  
Volgende week is het kermis/feest in De Kwakel. Dinsdag 6 september is het verkleedfeest op school 
en hebben we een continurooster tot 14.00 uur. We maken er die dag een mooi feest van. 

In de klas zullen er verschillende activiteiten georganiseerd worden. Dit kan per klas 
verschillen.  
Alle kinderen moeten gewoon zelf een tussendoortje meenemen en een lunchpakket. Als onderdeel 
van deze dag kijken we met de hele school naar de kermisoptocht. 
 

Duurzaamheid en zorg voor het milieu 
 

Op school besteden we veel aandacht aan zorg voor onze aarde door aandacht te besteden aan 
duurzaamheid. Dit schooljaar worden de zonnepanelen op ons gebouw in gebruik genomen. Dat is 
een goede gelegenheid om met onze leerlingen te kijken hoe wij duurzaamheid nog meer vorm 
kunnen geven. We trappen feestelijk af in de jubileumweek waarin wij, naast het vieren van ons 15-
jarig bestaan, ook extra aandacht gaan besteden aan zorg voor het milieu.   
We zullen woensdag 7 september de kinderen op een leuke manier informeren over alle milieu-
acties die we dit jaar gaan voeren. 
Donderdag 8 september zullen er voor alle groepen over de dag verdeeld verschillende activiteiten 
en workshops zijn, georganiseerd door Let's do it Kids.  
  
Onze aandacht voor het milieu heeft uiteindelijk als doel om als school zo duurzaam mogelijk te zijn. 
Daarom gaan wij maandelijks met twee groepen het gebied rond de school schoonmaken. We 
trekken er dan op uit om afval te verzamelen. In de klassen verzamelen we het plastic apart. Van de 
gemeente Uithoorn hebben we hier speciale materialen voor ontvangen o.a.; handknijpers, 
handschoenen, en verzamelbakken voor in de klas.   
In de toekomst gaan we nog meer projecten opzetten om als school een positieve bijdrage te hebben 
op het gebied van duurzaamheid.  
  
U kunt zelf ook bijdragen aan het duurzaam maken van onze school door uw kind minder 
producten die afval maken mee te geven naar school.  
Enkele suggesties: Geef uw kind herbruikbare drinkbekers/bakjes mee in plaats van drinkpakjes en 
ander verpakkingsmateriaal.  

  
Laten we samen werken aan een mooie, gezonde, en duurzame wereld en toekomst voor ons 
allemaal.  
Milieugroep De Zon  
 

Feestdag 9 september  
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Hoera De Zon bestaat 15 jaar!! Tijd voor een feestje tijdens 
onze jubileumweek. Deze openen wij op maandagmiddag 
met de kinderen. Op vrijdag 9 september heeft De Zon 
samen met de OR een feestdag georganiseerd, 
gecombineerd met onze cultuurdag. Op deze dag komt 
Circus Kristal een fantastische dag verzorgen. Tijdens deze 
dag zijn er allerlei activiteiten te doen. Zo gaan de kinderen 
goochelen, bellenblazen en schminken. De OR regelt tijdens 
de kleine pauze wat te drinken en wat lekkers voor de 
kinderen. Zij hoeven zelf dus geen tussendoortje mee. Het 
zijn de normale schooltijden.   
De kinderen hebben de uitnodiging inmiddels mee naar huis 
gekregen.  

We hopen op een mooie dag, met mooi weer, zodat de kinderen ook buiten aan de slag kunnen gaan 
met allerlei circusactiviteiten. We zijn als school blij met alle hulp en financiële ondersteuning van de 
Ouderraad. 

 

Kennismakingsgesprekken 
 
Op donderdag 15 en dinsdag 20 september vinden de kennismakingsgesprekken 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. 
 
Uitgangspunt van het kennismakingsgesprek 
Het kennismakingsgesprek 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 je 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 
Volgende week ontvangt u een formulier ter voorbereiding op het gesprek. Wij willen u vragen het 
formulier in te vullen en uiterlijk maandag 12 september bij de leerkracht in te leveren.  
 
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 7 september tot en met vrijdag 9 september. 
We hopen u allen te zien en te spreken! 
 
 

https://www.basisschooldezon.nl/
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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 aangeven dat 
zij zich tijdig moeten aanmelden? Denk er ook aan om uw eigen (2e, 3e of 4e) kind te schrijven? 
  

Studiedag  

Maandag 10 oktober is onze eerstvolgende studiedag. Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij deze 
dag.  
  

Volgende nieuwsbrief  

  
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 22 september 2022.  
 

 


