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In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- Start lessen om 8.30 uur
- Nieuwe leerlingen
- Herhaling schoolfotograaf
- Groengroep: Groen in de klas
- Herhaling studiedag 2 oktober
- Verboden te parkeren
- Jaarvergadering OR 2 oktober
- Extern aangeleverd door de TSO Solidoe
- Opening schooljaar en start
Kinderboekenweek

Start lessen om 8.30 uur
Met het team zijn wij dagelijks bezig om ons onderwijs op de beste manier vorm te geven voor onze
leerlingen. We vinden het belangrijk om de tijd die we met de leerlingen hebben, dan ook zo effectief
mogelijk in te zetten. Dat houdt in dat we met elkaar hebben afgesproken dat we echt om 8.30 uur
starten met de lessen van deze dag.
We merken op dit moment dat er best een aantal leerlingen ’s ochtends te laat op school zijn. Als
een leerling na 8.30 uur nog de groep in komt, dan is dit geen goede start van de dag. Niet voor het
kind zelf, maar ook voor de rest van de groep die al begonnen is.
Daarom willen wij nogmaals benadrukken dat we het belangrijk vinden dat alle leerlingen om 8.30
uur in de groep zijn, zodat we de dag met z’n allen kunnen starten. Dit geldt uiteraard ook voor de
lessen in de middag om 13.00 uur.

Herhaling schoolfotograaf
Volgende week is het zover dan komt de schoolfotograaf. Hieronder nogmaals de verdeling van de
groepen voor de schoolfoto.
Maandag 23 september beginnen we met alle broertjes/zusjes die op school zitten. Ook worden in
de ochtend alle groepsfoto’s gemaakt.
In de middag gaan we verder met de broertjes/zusjes op school en na schooltijd is er gelegenheid
voor ouders met een kind van buiten school.
Dinsdag 24 september hebben alle groepen gym, dus dan komt de fotograaf niet.
Woensdag 25 september worden de individuele foto’s gemaakt van de groepen 5B - 6 -7A – 7B – 8A
en 8B.
Om 12.00 uur maken we de groep 8-schoolverlatersfoto met alle groep 8 leerlingen en aanwezige
leerkrachten.
Donderdag 26 september worden de individuele foto’s gemaakt van de groepen 1/2A – 1/2B – 1/2C
– 3A – 3B - 4 en 5A.
Wilt u rekening houden met afspraken bij dokter, tandarts etc.?
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Studiedag woensdag 2 oktober
Woensdag 2 oktober is de eerste studiedag van dit schooljaar voor de leerkrachten. Alle leerlingen
van groep 1 t/m 8 zijn vrij deze dag.

Jaarvergadering Ouderraad 2 oktober
Graag nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de Ouderraad van basisschool De Zon. Deze
vindt plaats op woensdag 2 oktober om 20:00 uur in de aula van de school. Als uw kind op De Zon zit,
bent u automatisch lid van de Ouderraad. Tijdens deze vergadering zullen we het nieuwe bestuur
installeren en afscheid nemen van de oude bestuursleden. Ook leggen wij verantwoording af over de
financiën van het afgelopen jaar en geven wij een toelichting op de activiteiten van het komende
jaar. Graag tot 2 oktober!
Onderstaande ouders hebben plaatsgenomen in de Ouderraad (alfabetische volgorde achternaam):
- Muriël Backer – Philou Elfering in groep 1/2A
- Melanie van Kessel – Naomi groep 7B en Mitchel 3A
- Mathijs van der Knaap – Yoëll groep 7B
- Mirella van der Knaap – Sophia groep 3A
- Jim Raadschelders – Tessa groep 5A en Femke 3B
- Daphne Schuurman – Jasmijn groep 5B
- Martine Schijf – Rowan groep 4 en Wiep 3A
- Maurits Voorhorst – Matthijs groep 5B
- Esther de Vries – Leona groep 6
Overigens zijn wij ook nog op zoek naar ouders die het bestuur van de ouderraad komen versterken.
Interesse? Spreek dan een van ons aan.

Opening schooljaar en start Kinderboekenweek
Donderdag 3 oktober openen we het schooljaar en de Kinderboekenweek in de aula met een
gezellige viering. Het thema van de viering en de Kinderboekenweek is “Reis mee”. U bent van harte
welkom om met ons mee te komen kijken en mee te genieten van de kinderen. Om 13.30 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 Zonlied vindt u
hier: https://www.basisschooldezon.nl/schoollied.htm
We kijken uit naar een sfeervolle openingsviering.
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Nieuwe leerlingen
In de maand oktober worden de volgende kinderen 4 jaar en beginnen bij ons op school:
- Duuk Westera in groep 1/2A bij Juf Sandra en Juf Astrid
- Janou Vervark en Lizzy Kooijman in groep 1/2B bij Juf Mery en Juf Linde en
- Beau van Kempen in groep 1/2C bij Juf Luut en Juf Anoeska.
Wij wensen hen een fijne speel- en leertijd toe bij ons op school.

Aangeleverd door de Groengroep: Groen in de klas
Tijdens de startweek van het nieuwe schooljaar heeft een delegatie van de Groengroep de klassen en
de aula weer voorzien van verse planten, want helaas hebben niet alle planten de zomervakantie
even goed doorstaan. Toch onze complimenten naar een aantal klassen, want niet alle planten waren
aan vervanging toe, die waren duidelijk met liefde verzorgd door de kinderen en/of de leerkrachten!
Hier is de Groengroep weer erg blij mee, want dit jaar zien we graag dat de leerlingen weer de
plantjes water gaan geven. De Groengroep zal de verzorging op haar nemen van de planten in de
aula en overige ruimtes. Wij zijn heel erg benieuwd naar welke klas aan het eind van het schooljaar
de plantjes het beste heeft verzorgd!
Kwekerij Vireo uit de Kwakel heeft alle planten kosteloos beschikbaar gesteld en wij willen bij deze
Martin Hoogenboom hartelijk bedanken!

atie-avond groep 1 en
Verboden te parkeren
Langs deze weg willen we nogmaals aangeven dat bij het tweede
gedeelte van de flats aan de Hortensialaan het VERBODEN is te
parkeren, dit zijn EIGEN parkeerplekken en geldt er een
wegsleepregeling. Wilt u dit ook doorgeven aan opa’s / oma’s die

uw kinderen brengen en/of halen.

Aangeleverd door Kinderopvang Solidoe
TSO de Zon is op zoek naar overblijfkrachten! Op alle schooldagen behalve de woensdag verzorgt
Solidoe van 11.30-13.00 uur de overblijf op basisschool de Zon in de Kwakel.
Lijkt het je leuk om ons overblijfteam op een vaste dag of op invalbasis te versterken, neem dan
contact op met TSO coördinator Kirsten via tsodezon@solidoe.nl of op nr. 0623871321. Per keer krijg
je een vergoeding van € 13,- met een max. van € 150,- per maand.
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