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In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Nieuws uit het team 

- Kinderboekenweek 

- Let op: wijziging datum 
Sinterklaasfeest 

- Afmelden TSO – Solidoe 

- Gevonden voorwerpen 
 

- Jaarvergadering Ouderraad afgelast 

- Herfstvakantie 

- Extern aangeleverd door de 
Bibliotheek 

- Extern aangeleverd door Ouder- kind 
adviseur 

 

Nieuws uit het team 
Activiteiten in de school 
Op dit moment kunt u als ouder niet de school in om te kijken waar uw kind allemaal mee bezig is. 
Als team hebben wij daarom in de afgelopen nieuwsbrieven steeds nieuwsberichten uit verschillende 
groepen geplaatst. Ook in deze nieuwsbrief vindt u weer een ervaring vanuit 2 groepen. We hopen u 
op deze manier toch een stukje van ons onderwijs te laten zien. Eind volgende week kunt u via de 
website van de school een activiteit bekijken die we met de gehele school hebben ondernomen in 
verband met de Kinderboekenweek.  
 
Corona maatregelen 
Als team vinden wij het heel fijn dat alle leerlingen nu weer naar school mogen, ook als zij een beetje 

verkouden zijn. Uiteraard is het belangrijk dat als een leerling last heeft van koorts, benauwdheid 

en/of smaakverlies deze thuis blijft. Om ervoor te zorgen dat we volgens de huidige richtlijnen 

kunnen blijven werken is het van belang deze op de juiste manier op te volgen. Wij rekenen hierbij 

ook op uw medewerking. 

We willen u dringend vragen om alleen de school in te komen als u van tevoren hiervoor een 

afspraak heeft gemaakt. Voor de medewerkers van de school is het belangrijk om ten alle tijden 1,5 

meter afstand tot elkaar, maar ook tot u als ouders te houden. Ook buiten bij het ophalen van uw 

kind(eren) vragen wij u 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. Als we ons allemaal aan deze richtlijn 

houden, is de kans dat we op deze manier les kunnen blijven geven aan de leerlingen het grootst. Dat 

is prettig voor de leerlingen, het team maar ook voor u als ouders.  

Betreden schoolplein in de middag 
In de middag mogen de leerlingen die thuis hebben gegeten pas om 12.50 uur het schoolplein 

betreden. Tot die tijd is het schoolplein bezet door de tussenschoolse opvang. Om het toezicht op de 

leerlingen die gebruik maken van de tussenschoolse opvang zo goed mogelijk te organiseren, vragen 

wij u om uw kinderen niet te vroeg naar school te sturen. Om 12.50 uur gaat er een zoemer en 

mogen de leerlingen allemaal naar binnen.  

 
 

  Nieuwsbrief 



2 
 
 

 

Kinderboekenweek 
 
Woensdag 30 september is de Kinderboekenweek van start gegaan met als thema: En toen? 
Elke groep heeft een tas met nieuwe boeken gekregen, met boeken waarin de wereld van vroeger 
tastbaar wordt.  
Om er toch een spetterende opening van te maken hebben we met de hele school een Libdub 
opgenomen, deze gaan we volgende week in de groep met elkaar bekijken. Eind volgende week 
wordt deze voor ouders ook zichtbaar gemaakt op de website van De Zon. 
 
Vanwege de corona-maatregelen kan de inmiddels traditionele boekenmarkt op school niet 
doorgaan. Daarom nodigt boekhandel Venstra (sinds dit jaar onze leverancier) in Amstelveen, jullie 
hieronder uit voor een alternatief. 
 
Boekhandel Venstra nodigt juffen, meesters, ouders en hun kinderen uit voor 3 speciale 
Kinderboeken-koopavonden: woensdag 7, 14 en 21 oktober. 
Om deze avonden corona-proof te organiseren, zijn er twee tijden van 18.15 uur tot 19.30 uur en van  
19.45 uur tot 21.00 uur.  
Aan de hand van het aantal uit te delen tassen bepalen we of de veiligheid is gewaarborgd, daardoor 
kan het zijn dat er een korte wachttijd ontstaat. 
 
Boekhandel Venstra zal 20 % van al ‘onze’ aankopen doneren aan onze schoolbibliotheek, dus de  
kassabon van de gekochte boeken kunnen ter plekke meteen in de ‘bak’ van onze school worden 
gedaan. Eind oktober krijgen we dan bericht over het tegoed voor onze school, waar we dan weer 
boeken voor kunnen kopen. 
Het adres van Boekhandel Libris Venstra is Stadsplein 102A – 1181 ZM  Amstelveen. 
 

Let op: wijziging datum Sinterklaasfeest 
Anders dan op de kalender aangegeven is het Sinterklaasfeest op school verschoven naar woensdag 
2 december, dus niet op vrijdag 4 december. 
Nadere informatie hieromtrent volgt later. 
 

Afmelden TSO - Solidoe 
 
De tussenschoolse opvang wordt bij ons op school geregeld via Solidoe. 
U moet uw kind zelf aan- en afmelden. De kinderen die aangemeld staan, worden ook verwacht bij 
de TSO. Als een kind op de aangemelde dag toch niet naar de TSO komt, dan kunt u uw kind 
afmelden via onderstaande mogelijkheden: 

• Tot 00:00 uur (middernacht) voorafgaand aan de TSO-dag, kunt u via het TSO web portal de 
ingeboekte TSO verwijderen. In het geval dat u de TSO-dag niet verwijderd en het kind is 
afwezig bij de TS), zal er geen restitutie plaatsvinden. 

• U kunt zich ook telefonisch afmelden bij de overblijfcoördinator tot uiterlijk 11.30 uur, 
telefoonnummer 06-23871321 

• Of via de mail naar tsodezon@solidoe.nl, deze als laatste optie omdat deze mail niet 
continue in de gaten wordt gehouden. 
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Gevonden voorwerpen 
Er zijn weer veel gevonden voorwerpen binnen de school. Mocht u op onderstaande foto’s een 
voorwerp herkennen van uw eigen kind, vraag uw kind dit dan op te halen tegenover het kantoortje 
van Ingrid.  

 

 

Jaarvergadering Ouderraad afgelast 
In verband met de huidige richtlijnen vanuit de overheid kan de jaarvergadering van de ouderraad 
niet doorgaan. Daarom wordt er bekeken of dit op een later tijdstip dit schooljaar wel haalbaar is. 
Verdere informatie volgt zodra er een nieuwe datum bekend is.  
 

Herfstvakantie 
Volgende week vrijdag 9 oktober om 15.15 uur begint de herfstvakantie. 
Wij wensen iedereen een heerlijke week toe. 
 

 
 
 

Extern aangeleverd door de Bibliotheek 
 

Yes! Het is weer tijd voor de leukste week van het jaar: de Kinderboekenweek! In onze 

nieuwsbrief van deze maand vind je de leukste nieuwe boekentips waarmee we terug in 

de tijd reizen. Daarnaast besteden we aandacht aan zoekboeken en organiseren we een 

heel leuk uitje in de herfstvakantie. Nieuwsgierig geworden? Klik op de link voor onze 

nieuwsbrief. 
https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-de-leesconsulent.html 
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Extern aangeleverd door de Ouder – kind adviseur 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rond het tiende levensjaar kan de puberteit zijn intreden doen. Meestal is dit bij meisjes 
eerder dan bij jongens. Veel pubergedrag snap je als ouder beter als je weet dat het 
puberbrein nog under contruction is. Dit verklaart bijvoorbeeld waarom pubers zo vreselijk 
zwart wit denken, niet goed kunnen plannen of opruimen en waarom vroeg opstaan soms 
onmogelijk lijkt. Aan de andere kant ontwikkelen pubers heel mooi creativiteit, lef, humor en 
overtuigingskracht. Ook vriendschappen aangaan en het uitpuzzelen bij wie ze wel of niet 
aansluiten hoort bij deze periode. Dit alles is een gevolg van een stel hersens in ontwikkeling.  
 
Als ouder kan je jezelf betrappen op het roepen van; “Denk nou eens na!, maar helaas 
kunnen pubers dat niet altijd even goed en daar is de rol van de ouder weggelegd. 
 
Ieder kind en elk gezin is uniek. Iedere levensfase of verandering vraagt weer andere 
vaardigheden van ouders. Zo ook tijdens de puberteit van uw kind. Mocht u vragen hebben 
of zien dat uw kind wat ondersteuning kan gebruiken, kunt u contact opnemen met de Ouder 
& Kind adviseurs. De Ouder- kind adviseur van deze school is: 
 
Ilona van Tongeren 
i.van.tongeren@participe.nu 
06-20718748 

 

Help, de puberteit begint! 
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