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Nieuws uit het team
We hebben alweer bijna 4 schoolweken achter de rug. Het is mooi om te zien dat de leerlingen
steeds beter hun draai vinden. Het schoolwerk staat weer op 1 en dat vinden we belangrijk. De
leerlingen én de leerkrachten leren elkaar ook steeds beter kennen. De startgesprekken die we met
jullie als ouders afgelopen weken hebben gevoerd waren daar ook een goede manier voor. Bedankt
voor de leuke gesprekken en jullie informatie en openheid over jullie kind.
Nieuwe boeken
Ook willen wij de OR en jullie als ouders nogmaals bedanken
voor het mooie cadeau dat we voor het 15 jarig Jubileum van
De Zon hebben gekregen. Een prachtige verzameling boeken
voor in onze schoolbibliotheek! We richten ons als school dit
schooljaar op het vergroten van het plezier én van de kennis
van lezen bij onze leerlingen. Dat kan met deze nieuwe
aanwinst aan boeken.

Nieuws vanuit
Oproep gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR)
De MR is op zoek naar een ouder die plaats wil nemen in de oudergeleding van de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR voert op grond van de Wet
Medezeggenschap Scholen overleg met het bestuur van onze onderwijsstichting; Wijzer aan de
Amstel. Onze onderwijsstichting bestaat uit zes basisscholen in Uithoorn en De Kwakel. Elke school
wordt binnen de GMR vertegenwoordigd door een ouder en een leerkracht. Voor de Zon is er dus op
dit moment een vacature voor een ouder. Marjoleine Hoekstra neemt zitting als leerkracht.
We willen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Dit kan tot vrijdag 7 oktober
2022 via de mail van de MR: mr@basisschooldezon.nl.
Indien er meerdere kandidaten zich aanmelden zullen, zoals het reglement voorschrijft, de MR leden
stemmen.
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Mocht u vragen hebben over de GMR dan kunt u deze via bovenstaand emailadres stellen of één van
de leden aanspreken.
Wij zien uw reactie graag tegemoet. Namens de MR
Sandy de Groot, Michelle van Dijk, Debby Stokman, Sandra Krug, Jennifer Versteeg, Ashley
Folkertsma, Marjoleine Hoekstra.

Techniek Driedaagse groep 7 en 8
Beleef de Techniek Driedaagse!
U heeft er vast wel van gehoord: de Techniek Driedaagse. Ook onze school brengt een bezoek aan dit
grootse techniekfestijn. Groep 7 en 8 gaan op 27 september op bezoek bij Van Vliet Containers in Aa
Maar, wist u dat u op donderdagavond 29 september van 17.00 tot 20.30 uur dit techniekfeest ook
zelf kunt ervaren? Speciaal voor ouders en verzorgers (én alle kinderen) stelt de Techniek Driedaagse
haar deuren open tijdens de Open Avond. Volg samen technische workshops, maak kennis met
lokale technici, laat u verwonderen over technische innovaties en ontdek alle mogelijkheden voor
toffe technische opleidingen in de regio bij de Opleidingen- en Beroepenmarkt! De Techniek
Driedaagse vindt plaats bij Van Vliet Containers, Rietwijkeroordweg 33 in Aalsmeer. U kunt parkeren
voor de deur!
www.technetamstelenvenen.nl

Kinderboekenweek 2022 – Gi-ga-groen

Van 5 t/m 16 oktober is het weer Kinderboekenweek! In bomen klimmen en diersporen zoeken in
het bos, zandkastelen maken of vliegeren op het strand, een hut bouwen of picknicken in het park of
vogels spotten en een moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur is overal om ons heen. Buiten is
er van alles te ontdekken en te doen.
Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen een echte natuurheld te worden. Ga mee op avontuur
om al het moois van de natuur te zien! Leer over bijzonder dierenweetjes in informatieve boeken,

2

dompel je onder in spannende verhalen over woeste buitenavonturen of verwonder je over
prachtige natuurillustraties in prentenboeken. Kom daarna mee naar buiten.

De Kinderboekenweek 2022 is gi-ga-groen!
Kinderboekenweek op de Zon
Het doel van deze Kinderboekenweek zal voor ons zijn, het enthousiasmeren van onze leerlingen om
boeken te lezen. Het bevorderen van de leesmotivatie. Deze Kinderboekenweek zullen wij extra ons
best doen om het leesplezier bij de kinderen te vergroten en vast te houden.
Woensdag 5 oktober starten wij de Kinderboekenweek. De oudere kinderen zullen op deze dag
voorlezen aan de jongere kinderen. In de daar op volgende dagen wordt er op verschillende manier
aandacht aan de Kinderboekenweek besteed. Er worden o.a. gastlessen gegeven door medewerkers
van de bibliotheek in Uithoorn. Daarnaast zullen de prachtige boeken die wij cadeau hebben
gekregen van de OR een centrale plaats innemen binnen de groepen en de lessen.

Dinsdag 11 oktober is er een Kinderboekenmarkt in de aula. Op deze dag mogen de
kinderen van de groepen 6, 7 en 8 geld meenemen en onder schooltijd samen met de leerkracht een
boek kopen. Er is vanaf 5 euro iets moois te koop.
Vanaf 14.45 uur mogen de ouders/verzorgers van de kinderen uit de groepen 1 en 2 hun kind
ophalen om naar de kinderboekenmarkt te gaan. Vervolgens mag uw kind mee naar huis.
Voor de groepen 3 t/m 5, en alle anderen die nog willen, blijft de markt open tot 16.30 uur.

Op vrijdagmiddag 14 oktober sluiten wij de Kinderboekenweek. Dit doen wij met een ruilmarkt. Elk
kind vragen wij tijdens de Kinderboekenweek een gelezen boek mee te nemen van huis dat hij/zij wil
gaan ruilen tegen een ander boek. Deze boeken worden gedurende de Kinderboekenweek
tentoongesteld in de groepen, op deze manier kunnen de kinderen gaan bedenken welk boek zij
graag mee naar huis willen nemen. Wij hopen dat alle kinderen vrijdagmiddag de school verlaten met
een boek dat zij dolgraag willen lezen in de daaropvolgende herfstvakantie!

Nieuwe leerlingen
In de maand oktober worden de volgende kinderen 4 jaar en beginnen bij ons op school:
- Yara Streefkerk in groep 1/2A bij Juf Sandra, Juf Astrid en Juf Annelies
- Layla El Golli en Sven Mellberg in groep 1/2B bij Juf Esther en Juf Anne
- Ivy ten Brink in groep 1/2C bij Juf Marijn.
Wij wensen hen een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school.
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Nieuws vanuit de Ouderraad
Beste ouders van de Zon,
Voor uw kind(eren) betaalt u elk schooljaar de vrijwillige ouderbijdrage, ontzettend bedankt
hiervoor! Hiervan kan de Ouderraad leuke activiteiten voor uw kinderen organiseren, zoals het
Sinterklaasfeest en het schoolreisje.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt € 42,50.
U kunt betalen via automatische incasso, QR-code of een eigen overboeking.
Automatische Incasso
Mocht u nog geen incasso-machtiging hebben afgegeven en dit wel graag willen, dan zijn de
formulieren af te halen bij Ingrid van de administratie in de school of u kunt een e-mail sturen naar
or@basisschooldezon.nl.
De incassomachtiging geldt per kind voor de gehele schoolperiode en zal jaarlijks in oktober worden
geïncasseerd. Er is een mogelijkheid voor het betalen in 2 termijnen.
QR Code

U kunt ons ook betalen per QR-code.
Indien u bij betaling de naam van uw kind niet kunt vermelden, zou u ons dan kunnen laten weten
dat u betaald heeft via or@basisschooldezon.nl?
Eigen overboeking
Mocht u de ouderbijdrage zelf willen overmaken, 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.
Jaarvergadering
Eén keer per jaar wordt er door de Ouderraad verantwoording afgelegd aan alle ouders.
Hier wordt toegelicht hoe uw bijdrage wordt begroot en wordt uitgegeven.
De datum van deze jaarvergadering is donderdag 27 oktober 2022 om 19.00 uur in de aula van
school. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meld u dan uiterlijk 2 dagen van tevoren aan via
or@basisschooldezon.nl.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn maar wel geïnteresseerd zijn in ons jaarverslag? Dan is er ook een
mogelijkheid deze in te kijken op school.
We zullen er weer een mooi jaar van maken.
Heeft u vragen of ideeën dan kunt u ons aanspreken of mailen naar or@basisschooldezon.nl.
Met vriendelijke groeten, Ouderraad De Zon
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Muriël Backer
Kimberley de Wit
Mirella van der Knaap
Martine Schijf
Melanie Kooijman
Susan Jacobs
Esther Meijer
Stefanie Rijken
Jacqueline van der Meer
Swati Chaudhary
Anouk Winters

voorzitter
penningmeester
secretaris
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

(Philou 4a)
(Lucas 3b)
(Sophia 6a)
(Wiep 6a)
(Mitchel 6a)
(Femke 6a, Stan 8b)
(Jaylin 6a, Ivy 4b)
(Jens 5a, Boaz, 6a, Jesse 8a)
(Lieke 3b)
(Aveer 3b)
(Bent 3b, Ward 1/2c)

Scholierenveldloop 5 oktober
Hoi sportievelingen van de Zon,
Op woensdag 5 oktober organiseert atletiekvereniging AKU de jaarlijkse scholierenveldloop. Ieder
jaar doen er ontzettend veel enthousiaste kinderen mee van de Zon. Ook dit jaar hoop ik weer dat
wij laten zien wat een sportieve school wij zijn, door met zoveel mogelijk leerlingen aan de start te
staan. Jullie moeten het uiteraard zelf doen, maar door met heel veel kinderen aan de start te staan,
doe je het toch samen en kan je elkaar motiveren en aanmoedigen.
Ik hoop dat er ook dit jaar weer veel enthousiasme is en dat het bij iedere start helemaal "geel" ziet
van de ZON shirts.....
Voor wie: de scholierenveldloop is voor alle kinderen uit groep 3 t/m 8
Waar: sportpark Randhoorn (AKU Uithoorn)
Aanvang: het eerste startschot klinkt om 14:30 voor de groepen 3. Onderstaand vinden jullie het
tijdschema
Inschrijven: voor woensdag 28 september via onderstaande link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RarQLoEUJkabtzF1TInglQRnjZvzOdVIvJDZoqI
oF8VUNlNCSUhYWUhZNEg5RThKVTI1WlpOSVhTVy4u
TIJDSCHEMA:
14:30 uur Groep 3 van het basisonderwijs ongeveer 650 meter
14.40 uur Groep 4 van het basisonderwijs
14.50 uur Prijsuitreiking groepen 3 en 4
15.00 uur Groep 5 van het basisonderwijs ongeveer 1000 meter
15.10 uur Groep 6 van het basisonderwijs
15.20 uur Prijsuitreiking groepen 5 en 6
15.30 uur Groep 7 van het basisonderwijs
15.40 uur Groep 8 van het basisonderwijs
15.50 uur Prijsuitreiking groepen 7 en 8
SCHRIJF JE IN OP TIJD IN!!!
Groetjes Meester Tim
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Sportagenda schooljaar 2022-2023
Hieronder alvast diverse data met de sportacitiviteiten
van dit schooljaar.
Nadere informatie volgt als datum dichterbij komt.
Woensdag 5 oktober Scholierenveldloop (AKU Uithoorn)
Zaterdag 26 november Basketbaltoernooi (BVA Aalsmeer)
Woensdag 19 april Korfbaltoernooi (VZOD Kudelstaart)
Woensdag 21 juni Voetbaltoernooi (Fairplay Cup)
Tafeltennistoernooi wordt georganiseerd in mei of juni. Datum volgt nog
Handbaltoernooi wordt georganiseerd in mei. Datum volgt nog.

Studiedag en herfstvakantie
Maandag 10 oktober is onze eerstvolgende studiedag. Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij deze
dag.
De herfstvakantie is van 17 t/m 21 oktober.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 13 oktober a.s.

Extern aangeleverd door Jeugdfonds Sport en Cultuur

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit
gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen,
streetdance, atletiek, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit.
Voor die kinderen en jongeren betaalt het Jeugdsportfonds de contributie / het
lesgeld en in sommige gevallen de benodigdheden zoals voetbalkleding of
dansschoenen.
Voor wie?
U komt in aanmerking voor een bijdrage als u een inkomen op minimum niveau
heeft. U heeft bijvoorbeeld een uitkering, bent zzp’er met niet genoeg inkomsten of u
heeft hoge lasten.
Hoe werkt het?
1. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair (Meester Tim).
2. De intermediair doet, in overleg met u, een aanvraag;
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3. U hoort binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is;
4. Na goedkeuring kunt u uw kind aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere
organisatie waar uw kind op les wil;
5. Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. U
ontvangt zelf geen geld.
Let op: Er moet ieder jaar een nieuwe aanvraag gedaan worden.
Contact:
Wilt u informatie of een aanvraag indienen, neem dan contact op met Meester Tim.
Samen nemen wij dan uw aanvraag door en kunnen wij een geschikte sport of
activiteit vinden voor uw kind: tim@basisschooldezon.nl
U kunt ook kijken op www.jeugdfondssportencultuur.nl
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