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In memoriam
Soms is er zoveel wat we voelen
Maar zo weinig wat we kunnen zeggen …….
Wij leven intens mee met het verlies van de vader van onze (oud)leerling Merel en Stijn uit groep 8B
Bart Smit
Wij wensen Evelien, Merel en Stijn, familie en vrienden veel sterkte met het verwerken van dit grote
verlies.
Team B.S. De Zon
MR – OR en het bestuur Wijzer aan de Amstel
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
-

Nieuws uit het team
- Nieuwe leerlingen november
Oudergesprekken 4 november
- Oproep vanuit de bibliotheek op
Ouderavond VO 27 november
school
Nieuws uit de Ouderraad
- Studiedag 22 november
2 x toevoeging/wijziging jaarkalender
- Gevonden voorwerpen
Kort verslag scholierenveldloop (een
- Volgende nieuwsbrief
uitgebreid verslag is als bijlage
toegevoegd)
4 x extern aangeleverd door : de Bibliotheek, de kerk, Teken- en schildercursussen en door Videt
over de viering 200 jaar Gemeente Uithoorn 12 oktober (als aparte bijlage bij deze nieuwsbrief een
flyer hierover.

Nieuws uit het team
Kinderboekenweek
Vandaag sluiten wij met de gehele school de Kinderboekenweek af. De afgelopen 2 weken is er in alle
groepen gewerkt vanuit het thema “Reis je mee”. Er is veel aandacht besteed aan leesplezier en
boekoriëntatie. Met deze manier van werken hopen wij de leerlingen vooral te motiveren om te
blijven lezen, omdat dat een basis is voor veel andere vakken op school. Wij denken dat we met het
afwisselende aanbod in de verschillende groepen daar weer een impuls aan hebben gegeven.
Nieuwe website en schoolgids
Vandaag hebben alle oudste leerlingen van een gezin de jaarlijkse bijlage van onze nieuwe schoolgids
meegekregen. In deze bijlage staat de praktische informatie vanuit de school wat jaarlijks wisselt. In
de vernieuwde schoolgids staat de informatie die geldt voor de komende jaren. In de schoolgids staat
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bijvoorbeeld duidelijk omschreven hoe wij nu werken in de maatklas op school. Maar ook onze visie
op onderwijs kunt u daar terugvinden. De nieuwe schoolgids kunt u vanaf a.s. dinsdag 15 oktober
terugvinden op onze geheel vernieuwde website. Hieronder vindt u de link naar de website. Die blijft
hetzelfde als waar u de website nu kunt vinden. Wij vinden de nieuwe website, de vernieuwde
schoolgids en de jaarlijkse bijlage meer aansluiten bij hoe wij nu het onderwijs op De Zon vormgeven
en wat wij willen uitstralen.
Mocht u a.s. dinsdag een kijkje willen nemen op onze website, dan kunt u deze link gebruiken:
https://www.basisschooldezon.nl

Oudergesprekken maandag 4 november
Op 4 november staan er oudergesprekken gepland. Deze gesprekken zijn voor de ouders van groep 1
tot en met 7 facultatief.
Dat betekent dat u zich hiervoor alleen hoeft in te schrijven als u een specifieke vraag heeft die u met
de leerkrachten wil bespreken. Het kan ook zijn dat de leerkracht reden ziet voor een gesprek. In dat
geval ontvangt u een uitnodiging van de leerkracht om zich in te schrijven. De gesprekken die
eventueel plaatsvinden zijn voor de groepen 5 t/m 8 MET de kinderen.
Het inschrijfformulier hangt bij de eigen klas van uw kind vanaf maandag 28 oktober (dit is gelijk de
maandag na de herfstvakantie).
In februari spreken we graag weer alle ouders, naar aanleiding van de rapporten.
Voor de groepen 8 is dit anders. De leerkrachten van de groepen 8 willen ook in november graag alle
ouders samen met hun kinderen spreken. Deze gesprekken vinden plaats op maandag 4 november
én dinsdag 5 november. De inschrijflijsten voor deze gesprekken hangen ook bij de klassen vanaf
maandag 28 oktober.

Informatieavond ouders groep 7 en 8
Woensdag 27 november is de informatieavond voor het Voortgezet Onderwijs. Alle ouders van de
leerlingen uit groep 7 en 8 zijn hiervoor uitgenodigd. We starten om 19.30 uur in de aula. Vanaf
19.15 uur staat de koffie klaar.

Toevoeging/wijziging in jaarkalender – Sinterklaas
Anders dan op de kalender aangegeven is het Sinterklaasfeest op school op woensdag 4 december
(op kalender staat nog 5 december) en
vrijdagochtend 6 december hebben alle kinderen van groep 1 en 2 vrij.

Toevoeging/wijziging in jaarkalender - maandag 6 januari vrij
Wij zijn vergeten op onze jaarkalender te vermelden dat maandag 6 januari 2020 een vrije dag is voor
alle leerlingen. Dit is een studiedag voor het team.
Willen jullie deze datum toevoegen op de schoolkalender?
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Nieuws uit de Ouderraad
Op woensdag 2 oktober heeft de jaarvergadering plaatsgevonden in de aula van de school. 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.
Het jaarverslag en de financiële samenvatting liggen bij het secretariaat (bij Ingrid) ter inzage. Hierin
is te lezen dat de ouderbijdrage niet meer alle kosten dekt. Dit heeft deels met inflatie te maken,
maar ook door de invoering van de leerlingenraad, waardoor de leerlingen nu zelf ook instemming
hebben in de besteding van de bijdrage voor bijvoorbeeld het onderdeel, het schoolreisje. Een
verhoging van deze bijdrage kon daarom ook niet uitblijven. De vorig jaar vastgestelde verhoging van
€ 2,50 zal daarom dit schooljaar worden doorgevoerd.
Dit betekent dat het bedrag € 42,50 bij automatische incasso wordt voor kinderen die een volledig
schooljaar naar school gaan. Voor kinderen die pas vanaf 1 januari 2020 naar school gaan, is de
ouderbijdrage € 22,50. Om de betalingen zoveel mogelijk te stroomlijnen, willen wij u verzoeken om
een machtigingsformulier voor automatische incasso aan ons af te geven als u dat nog niet gedaan
heeft. U kunt ook op het formulier aangeven dat u de bedragen in twee termijnen zou willen laten
incasseren. De incasso’s vinden plaats in oktober (en eventuele 2e termijn in februari). Deze
formulieren liggen altijd bij het secretariaat. Mocht u het bedrag zelf willen overmaken, dan worden
de bedragen € 2,50 hoger i.v.m. extra administratiekosten.
De komende tijd gaan we ons weer richten op alle leuke extra activiteiten, die anders niet mogelijk
zijn zonder uw bijdrage. Het gaat hier om het Sinterklaasfeest, Kerst (waarbij we de ouders ook weer
willen samenbrengen met een hapje en een drankje), de Koningsspelen, het schoolreisje en de Fancy
Fair (u kunt hiervoor 21 maart vast in de agenda zetten).
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
Mathijs van der Knaap
Daphne Schuurman
Maurits Voorhorst
Esther de Vries
Martine Schijf
Mirella van der Knaap
Muriël Backer
Melanie van Kessel
Jim Raadschelders
Susan Jacobs

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

(Yoëll 7B)
(Jasmijn 3B)
(Matthijs 3B)
(Leona 6)
(Rowan 4 & Wiep 3A)
(Sophia 3A)
(Philou Elfering 1A)
(Naomi 7B & Mitchel 3A)
(Tessa 5A & Femke 3B)
(Jesse 7B,Stan 5B & Femke 3A)

Scholierenveldloop
De kinderen van de Zon zijn tijdens de 37e editie van de Jos van den Berg-scholierenveldloop als
2e geëindigd. Ondanks de studiedag stonden ruim 80 kanjers aan de start bij atletiekvereniging AKU.
Onder barre omstandigheden (regen en wind) hebben de leerlingen zich van hun sportiefste kant
laten zien en hebben ze geweldige prestaties geleverd. De Zon is ondanks de 2e plaats met de meeste
medailles naar huis gegaan. Er mochten maar liefst 13 kinderen van de Zon een medaille in ontvangst
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nemen. De leerkrachten zijn ontzettend trots op de inzet, het doorzettingsvermogen en het
enthousiasme van de kinderen. Ondanks dat atletiek een individuele sport is, hebben de kinderen
laten zien dat je juist door een groepsprestatie tot prachtige uitslagen komt.
In een aparte bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een uitgebreid verslag over deze
scholierenveldloop.

Nieuwe leerlingen
In de maand november worden de volgende kinderen 4 jaar en beginnen bij ons op school:
 Lars Zijerveld en Vajèn Schijff in groep 1/2A bij Juf Sandra en Juf Astrid
 Jip Drubbel en Dean Biesheuvel in groep 1/2B bij Juf Mery en Juf Linde
 Fiene de Jong in groep 1/2C bij Juf Luut en Juf Anoeska
Wij wensen hen een fijne speel- en leertijd toe bij ons op school.

Oproep vanuit de bibliotheek op school
Wij zijn nog op zoek naar 2 personen die op maandagmiddag van 13.00 tot 13.30 uur om de week of
soms om de 2 weken de bibliotheek willen doen.
Plastificeren en repareren van boeken.
Ook zoeken we een paar ouders die boeken willen repareren en plastificeren. Af en toe is er een
stapel in een kast die klaar ligt. Dit kan je meenemen om thuis te doen.
Fijn als er een groepje is die dit op zich willen nemen.
Mocht u een van beide willen dan kunt u zich opgeven via de mail naar:
anoeska@basisschooldezon.nl

Studiedag vrijdag 22 november
Vrijdag 22 november is de eerstvolgende studiedag voor de leerkrachten. Alle leerlingen van groep 1
t/m 8 zijn vrij deze dag.

Gevonden voorwerpen
Naast de hoofdingang staat aan de linkerkant een grote zwarte
gevonden voorwerpenbank. Deze bank wordt iedere vakantie
geleegd. Kleding en handdoeken worden gewassen en samen met
schoenen en andere attributen naar een goed doel gebracht. Kijkt u
a.u.b. of er nog iets van uw kind(eren) bij zit.

Volgende nieuwsbrief en Herfstvakantie
De volgende nieuwsbrief komt op vrijdag 1 november.
Volgende week vrijdag 18 oktober om 15.15 uur begint de
herfstvakantie. Wij wensen iedereen een heerlijk week toe.
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1)Extern aangeleverd door de Bibliotheek
De Kinderboekenweek staat voor de deur! Dat betekent 10
dagen lang extra veel aandacht voor lezen en leesplezier.
Daarom heeft onze nieuwsbrief weer zes leuke nieuwe
boekentips die passen bij het thema ‘Reis mee!’. En wist je al dat
schrijfster Anna Woltz bij ons op bezoek komt? En dat we een
schrijfwedstrijd organiseren waar een leuke prijs mee te winnen valt? Kijk in onze
nieuwsbrief voor meer informatie en andere activiteiten.
https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd/tips-van-de-leesconsulent.html

2)Extern aangeleverd door de kerk
Gezinsviering St. Jans Geboorte De Kwakel
Zondag 13 oktober 9.30 uur
“Dankbaar zijn”
Waar kan je allemaal dank je wel voor zeggen
en tegen wie zeg je dit dan???
Zondag tijdens de viering gaan we kijken
of we hier samen achter kunnen komen..
Kom je ook??

atie-avond groep 1 en

3)Extern aangeleverd door Teken- en schildercursussen
Vanaf 13 november zijn er weer nieuwe teken / schilder cursussen voor kinderen (van 7 t-m 12 jaar)
Het zijn 8 woensdagavonden in ons Dorpshuis in De Quakel van 18.45 tot 19.45 uur.
Opgeven (of meer informatie) kan via Rianne Lek 06-51410070 / markrianne@kpnmail.nl

4) Extern aangeleverd door Videt – Activiteiten 12 oktober
Gemeente Uithoorn 200 jaar
Aankomende zaterdag 12 oktober organiseren wij in samenwerking met gemeente Uithoorn het Kick
Off evenement; 200 jaar Uithoorn! Wellicht hebben jullie de promotieborden al langs de weg zien
staan.
Als Uithoorn voor Elkaar hebben wij gezorgd voor veel verschillende sport en spel activiteiten,
schminken, freerunnen, schilderen en een straatvoetbalclinic van Rocky Hehakaija (bekend als eerste
vrouwelijke speler in de FIFA game).
Wat zou het mooi zijn als wij alle kinderen in Uithoorn zien aanstaande zaterdag en zich vermaken bij
de activiteiten.
Hieronder de link van de website van de gemeente Uithoorn waar nog meer informatie staat over
het programma.
https://www.uithoorn.nl/inwoner-ondernemer/nieuws/programma-feestelijke-opening-gemeenteuithoorn-200-jaar
https://www.uithoorn.nl/home/publicatie/feest-uithoorn-200-jaar
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