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In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- Nieuws uit het team
- Nieuws vanuit de Ouderraad
- Nieuwe fietsen/karren onderbouw
- Dringende oproep vanuit de
tussenschoolse opvang
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Nieuws uit het team
Delen van ervaringen en zorgen n.a.v. het landelijk protocol basisonderwijs
In de afgelopen maanden heeft u als ouders verschillende keren informatie ontvangen vanuit onze
school over de maatregelen die wij moeten treffen i.v.m. het Coronavirus. Deze maatregelen worden
ons opgelegd vanuit het ministerie van Onderwijs, de GGD en het RIVM. Veelal zijn het maatregelen
waarvan voor ons duidelijk is waarom wij deze moeten uitvoeren, maar er zitten ook maatregelen
waarvoor we minder begrip hebben. Toch kunnen wij niets anders dan ons houden aan het protocol.
Wel ondernemen wij actie om onze ervaringen en zorgen die voortkomen uit de huidige maatregelen
te delen met de juiste instanties. Tot nu toe hebben we deze geregeld gedeeld met de
leerplichtambtenaren van de gemeente Uithoorn, bij het GGD meldpunt voor onderwijs, het
ministerie van onderwijs en het RIVM. Dat is wat wij als school nu kunnen doen en dat zullen we ook
zeker blijven doen.
Toestemming activiteit Kinderboekenweek
In de afgelopen jaren was het heel gewoon dat rond deze tijd van dit jaar wij het schooljaar openden
met alle leerlingen van de school en de ouders. Alle leerlingen van de school deden dan een
optreden en u als ouders mochten komen kijken. Binnen de landelijke richtlijnen kan en mag dit nu
niet, maar we zijn met elkaar gaan bekijken wat er wel kan. We vinden het als school belangrijk om
gezamenlijk het schooljaar te starten. Daarnaast is de Kinderboekenweek een goede en leuke manier
om het belang van lezen onder de aandacht te brengen bij onze leerlingen. Als gezamenlijke start van
dit schooljaar en de Kinderboekenweek willen we daarom met alle leerlingen een lipdup opnemen.
Deze willen wij uiteindelijk ook graag met u als ouders delen, zodat u ook mee kunt kijken en
genieten van dit startmoment. Voor het delen van die lipdup hebben wij uw toestemming nodig.
Voor deze keer willen wij u vragen om een mail te sturen naar de leerkracht(en) van uw kind(eren)
als u GEEN toestemming hiervoor geeft. We zullen dan bij de opnames zorgen dat uw kind niet
herkenbaar in beeld komt. We willen u vragen om deze mail voor donderdag 17 september te
versturen.
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Groep 1/2: Ouderraad bedankt!!
Nieuwe karren/fietsen bij de kleuters
Onlangs werden er twee grote dozen afgeleverd door de ROLF-groep.
Met de kleuterklassen zijn we deze gaan uitpakken. Het was een
ontzettend leuke verrassing voor de kinderen. Er zaten namelijk nieuwe
karren/fietsen in voor het buiten spelen. Ze zijn meteen met veel
plezier in gebruik genomen. De materialen zijn gesponsord door de
ouderraad.

Een bericht uit groep 5
We zijn dit jaar op de Zon gestart met een nieuwe methode voor
Engels; 'Join in'. Na overleg met de leerlingenraad wordt er vanaf dit
schooljaar namelijk al Engels gegeven vanaf groep 5. En daar zijn de
kinderen van onze groep 5 super blij mee! Lees maar wat zij van dit
nieuwe vak vinden.
Jip: “Het spelletje Simon says vind ik heel leuk”.
Stijn Otto: “Engels mag echt vaker, omdat het zo leuk is!”.
Fleur: “Je wordt er heel blij van en je leert er ook nog van”.
Lilly: “Het is leuk om goed na te denken over wat je zegt”.
Saar: “Ik vind het leuk dat de juffen alleen maar Engels praten tijdens de les”.
Ziva: “Ik vraag of mama thuis ook Engels met me wil praten”.
Joshua: “Because it is funny!”.
Guus: “Ik vind het wel een beetje spannend, want ik kan nog geen Engels”.
Allemaal: “Leuk dat we niet hoeven te wachten tot we in groep 6 zitten!”.

Leerlingenraad De Zon
Hoi allemaal,
Wij zitten dit schooljaar in de leerlingenraad.
Wie zitten er eigenlijk in de leerlingenraad?
Nou wij!
- Shani en Cas uit groep 8b
-Liesje en Levie uit groep 8a
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-Kaya en Britt uit groep 7
-Thimon en Mare uit groep 6b
-Peppijn en Perlei uit 6a
Wat doen wij eigenlijk met de leerlingenraad?
We vergaderen ongeveer 5x in een jaar.
We hebben ook een voorzitter en dat is bij ons Cas.
Cas geeft iedereen een beurt en zorgt dat niet iedereen door elkaar praat. Hij leidt onze groep dus
een beetje.
We hebben ook al onze eerste vergadering gehad.
Dat ging over de schoolkrant, want wij gaan dit jaar een schoolkrant maken. Een digitale schoolkrant
dat is beter voor het milieu.
Wij hebben allemaal ook een adoptieklas.
Dat zijn de klassen die niet in de leerlingenraad kunnen zitten, want je kan pas in groep 6 in de
leerlingenraad.
We hebben er allemaal heel veel zin in!
Groetjes van Mare en Perlei

Nieuwe leerlingen
In de maand oktober worden de volgende leerlingen 4 jaar en beginnen bij ons op school:- Gijs de Vries, Fem van der Hulst, Charley van Kempen in groep 1/2A bij Juf Sandra en Juf
Astrid
- Fenna de Boer in groep 1/2B bij Juf Mery en Juf Linde
- Tess Holla in groep 1/2C bij Juf Luut
Wij wensen hen een fijne speel- en leertijd toe bij ons op school.

Schoolfotograaf
Maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 september komt de fotograaf bij ons op school.
We hebben dit jaar voor een nieuwe fotograaf gekozen, dit is Maaike Cappon Fotografie uit
Kudelstaart.
De groepsfoto wordt aansluitend aan de portretsessie opgenomen dus de groepen hoeven maar 1 x
te verschijnen. We hebben gekozen voor de ‘kubusfoto’, de kinderen worden met 3 of 4 kinderen ‘bij
elkaar geplakt’ in een kubus en zo wordt de groepsfoto opgebouwd. Het voordeel hiervan is nu ook
dat mocht uw kind ziek/afwezig zijn op de dag van de groepsfoto dan kan zij/hij er later makkelijk
‘ingeplakt’ worden.
In verband met het corona-virus hebben we besloten om dit jaar geen broertjes/zusjes te
fotograferen die nog niet op school zitten.
Maandag 28 september
1/2A – 1/2B – 1/2 C in de ochtend en in de middag 8A – 7 en 6B.
Dinsdag 29 september
6A – 4B – 8B en 5 in de ochtend en in de middag 3A – 3B en 4A.
Woensdag 30 september
Deze dag maken we de foto’s van alle broertjes/zusjes die op school zitten.
Om 12.00 uur maken we de groep 8-schoolverlatersfoto met alle groep 8 leerlingen en leerkrachten.
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Nieuws vanuit de Ouderraad
Ondanks dat er weinig bijeenkomsten mogelijk zijn, zitten we bij de
OR niet stil. We proberen toch van ons te laten zien en horen.
Volgens ons was de Ice cream-party een succes bij alle kids. Zo
konden we het jaar mooi uitluiden:
De kids werden geroepen (per klas), de bus met muziek ging aan… en
de ijsjes werden uitgedeeld. Daarna nog even dansen met een
nieuwe hawaii-slinger om iedereens nek, het was een klein (coronaproof) feestje op het schoolplein. Met dank aan de mooie bus van
Zaai.
Met onze afsluitende enquête hebben we toch wat reacties
gekregen, waar we wat mee kunnen. Hiervoor onze dank!
Bij de laatste vergadering hebben we onze plannen besproken voor het komende schooljaar. Maar
we kwamen tot de conclusie dat we niet zover in de toekomst kunnen kijken.
Kinderboekenweek in de huidige vorm met de boekenmarkt zal ook niet doorgaan. De
scholierenveldloop is uitgesteld. Dat het Sinterklaas- en kerstfeest doorgaat staat buiten kijf, maar
hoe één en ander vorm krijgt is even afwachten. Voor de kinderen zal er zoveel mogelijk gedaan
worden, maar het aantal volwassenen zal bij alle activiteiten minimaal zijn. Achter de schermen
proberen wij er wat moois van te maken. Hoe 2021 wordt, kunnen we nog niets over zeggen omdat
niemand weet hoe de samenleving er dan uitziet.
Ook hebben we besloten om de Fancy Fair voorlopig op te schuiven naar schooljaar 2021/2022.
Dat brengt ons op het volgende onderwerp: de financiën, zoals de ouderbijdrage en de
jaarvergadering waarover wij u willen informeren:
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt hetzelfde als vorig schooljaar:
•
•
•

€ 42,50 indien er via automatische incasso wordt betaald
€ 45,00 indien deze zelf wordt overgemaakt (€ 2.50 administratiekosten)
€ 25,00 voor kinderen die vanaf januari t/m mei instromen

Als u vorig jaar de bijdrage hebt betaald, dan zit hier € 22,50 in voor het schoolreisje. Omdat we niet
zijn gegaan, willen wij dit bedrag in korting brengen van de bijdrage van dit jaar. Dit betekent
concreet:
Voor alle kinderen (die vanaf vorig schooljaar januari op school zitten), hiervoor zal € 20,geïncasseerd worden.
De kinderen die nu (sept tm dec) starten in leerjaar 1: betalen het gehele bedrag.
De kinderen in groep 8: betalen niets. Indien zij op 3-daagse gaan, dan wordt dit afzonderlijk
gefactureerd.
Mocht u nog geen machtiging hebben afgegeven of maar voor 1 kind, dan kunt u een
machtigingsformulier bij Ingrid halen. Of even een mailtje sturen naar: or@basisschooldezon.nl
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De incassomachtiging geldt per kind voor de gehele schoolperiode en zal jaarlijks in oktober worden
geïncasseerd. (mogelijkheid tot incasseren in 2 termijnen – svp aangeven op de doorlopende
machtiging).
Mocht u het zelf willen overmaken, dan kan dit naar NL49 RABO 0363 5518 75 t.n.v. de
Oudervereniging R.K.B.S. De Zon o.v.v. de naam van uw kind en welke groep. Indien u het zelf
overmaakt, denkt u dan aan de € 2,50 aan administratiekosten.
De begroting en de jaarafsluiting van vorig schooljaar.
Eén keer per jaar wordt er door de OR verantwoording afgelegd aan alle ouders. Voor uw kind(eren)
betaalt u de vrijwillige ouderbijdrage en daarom is het van belang om te weten hoe uw bijdrage
wordt begroot en hoe deze daadwerkelijk wordt uitgegeven.
Omwille van de 1,5 meter die wij in acht moeten houden, kunnen wij niet alle ouders kwijt in de aula.
Omdat we wel moeten weten of we dit kunnen waarborgen, zal het dit jaar op inschrijving gaan.
De geplande datum van deze vergadering is dinsdag 27 oktober 2020 om 20.30u. U kunt zich
hiervoor aanmelden door ons te mailen op: or@basisschooldezon.nl.
Kortom we maken er weer een mooi jaar van en mocht u zelf ook interesse hebben of input willen
leveren, u kunt ons altijd aanspreken of mailen op OR@basisschooldezon.nl
Met vriendelijke groeten,
Ouderraad De Zon
Muriël Backer
Daphne Schuurman
Maurits Voorhorst
Martine Schijf
Mirella van der Knaap
Melanie van Kessel
Susan Jacobs
Raymond Hogerwerf

(voorzitter)
(penningmeester)
(secretaris)
(bestuurslid)
(bestuurslid)
(bestuurslid)
(bestuurslid)
(bestuurslid)

(Philou 2A)
(Jasmijn 6B)
(Matthijs 6B)
(Rowan 5 & Wiep 4A)
(Sophia 4A)
(Naomi 8B & Mitchel 4A)
(Jesse 8B & Stan 6B & Femke 4A)
(Liam 6A)

Dringende oproep vanuit tussenschoolse opvang
Beste ouders/verzorgers,
De tussenschoolse opvang is op zoek naar ouders/ verzorgers die ons graag willen helpen tijdens de
overblijf. Ben je beschikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag tussen 11.30 uur en
13.00 uur of op invalbasis en vind je het leuk om, tegen een vrijwilligersvergoeding, de kinderen
d.m.v. creatieve en sportieve activiteiten en spelletjes een leuke overblijftijd te bezorgen, dan horen
we graag van je. Bij interesse kun je tijdens de overblijf langslopen en vragen naar Kirsten Lentz (tso
coördinator) of je kunt een email sturen naar tsodezon@solidoe.nl. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Solidoe, tussenschoolse opvang de Zon
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Extren aangeleverd door Videt Uithoorn
Op de website van Videt Uithoorn vindt u leuke, nieuwe activiteiten voor de komende tijd.
Alle leerlingen van basisschool De zon kunnen zich hiervoor opgeven. Neem snel een kijkje:
De website vindt u hier: https://www.videt-uithoorn.nl/

Extern aangeleverd door de leerplichtambtenaar
Beste ouders en verzorgers,
Wij hopen dat u een fijne zomer achter de rug heeft. Wij zijn Angela de Jong en Mirjam Bol,
leerplichtambtenaren van de gemeente Uithoorn. Omdat het coronavirus vragen opwerpt over het
leerrecht en de leerplicht van uw kind, informeren wij u via de nieuwsbrief van de school.
Uw kind gaat weer naar school. We willen graag beginnen met een compliment aan u. In het
afgelopen schooljaar hebben wij, in toch een uitzonderlijke periode, het contact en de samenwerking
met ouders vaak als positief ervaren. Ook in het nieuwe schooljaar zal het coronavirus waarschijnlijk
invloed blijven hebben op naar school gaan. Als dat nodig is, gaan we graag samen met u op zoek
naar de best mogelijke manier om uw kind onderwijs te laten volgen. Dan gaat het om oplossingen
die recht doen aan het belang en de wensen van u en vooral uw kind, maar die ook tegemoet komen
aan de verplichting om onderwijs te volgen.
Schooljaar 2020-2021
Hieronder leest u hoe leerplicht rekening houdt met de invloed van de coronamaatregelen:
Coronagerelateerde klachten
Voor de komende periode geldt, net als anders, dat uw kind thuis blijft als zij of hij ziek is. Als er
sprake is van coronaverschijnselen is dat zelfs verplicht. U meldt uw kind ziek bij school.
Niet ziek, wel afwezig
Als uw kind niet ziek is en toch afwezig is van school, zal de school dit melden bij ons als
leerplichtambtenaren. Wij nemen dan contact met u op en kijken samen met u wat de beste
oplossing is voor uw kind. Meestal lukt het om in gesprek met elkaar een goede uitkomst te bereiken
en slechts in een enkel geval zijn wij genoodzaakt onze rol als handhaver ook te nemen.
Vragen over het coronavirus
In Uithoorn hebben we als leerplichtambtenaren voor de vakantie veel contact gehad met ouders,
met de scholen en met de GGD. Ook dit schooljaar zijn wij beschikbaar voor vragen over het
leerrecht en leerplicht. Veel vragen van ouders gaan over het coronavirus en de veiligheid en
gezondheid van hun kind. Vragen over het coronavirus kunt u blijven stellen aan de
jeugdverpleegkundige en de jeugdarts (T: 020-555 59 64).
U kunt de meest actuele informatie altijd vinden op de website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.
We wensen uw kind een leuke en gezonde start van het nieuwe schooljaar toe.
Vriendelijke groeten,
Angela de Jong, 06 2566 1344, angela.de.jong@duoplus.nl (werkdagen: ma, di en do).
Mirjam Bol, 06 2566 1301, mirjam.bol@duoplus.nl (werkdagen: ma, do en vr).
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