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In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Nieuws uit het team 

- Leerlingen De Zon winnen 
scholierenveldloop 

- Ruilmarkt kinderboeken (herhaling) 

- Oudergesprekken  

- Schoolfotograaf 

- Eerstvolgende studiedag 

- Herfstvakantie en volgende 
nieuwsbrief 

- 2 aparte bijlagen : Uitgebreid verslag 
van de scholierenveldoop en een 
uitnodiging voor een 
Kabouterwandeling in Egeltjesbos 
georganiseerd door ouders van school 
 

Nieuws uit het team 
 
De afgelopen week hebben we veel aandacht aan boeken en aan lezen besteed. We vinden dat als 
school een heel belangrijk én leuk thema. Vorige week woensdag zijn we allemaal Gi-Ga-Groen 
gekleed naar school gekomen om het begin van de Boekenweek te vieren. Ook was het die dag de 
dag van Leraar. Die dag hebben alle leerlingen een heleboel complimenten over de juffen en 
meesters uitgestort. Leuk om te horen hoe blij ieder kind met zijn/ haar juf of meester is! 
Vrijdag sluiten we het eerste blok van dit schooljaar af en start de herfstvakantie. Ik wens jullie 
allemaal een hele fijne vakantie en tot ziens op 24 oktober. 

Nieuws vanuit 

Leerlingen De Zon winnen scholierenveldloop 
Woensdag 5 oktober hebben 168 kinderen van de Zon meegedaan aan de 
scholierenveldloop. Het was een prachtig gezicht om bij iedere groep zoveel gele zonshirts 
aan de start te zien staan. Aan het einde van de dag werd de grote wisselbeker aan de 

winnende school uitgereikt, die door veel enthousiaste 
en dolblije kinderen in ontvangst werd genomen. 
De kinderen van de Zon hebben laten zien dat je 
samen, met ontzettend veel enthousiasme, veel strijd 
en een glimlach een prachtige overwinning kan 
neerzetten. Waar het niet alleen ging om de prestaties, 
maar vooral ook om de saamhorigheid en het plezier 
waarmee de kinderen aan de start stonden. Zelfs 
leerlingen die niet mee konden doen, stonden met 
spandoeken langs het parcours om klasgenoten aan te 
moedigen. 
Als team zijn wij erg trots op de prestaties, de inzet en 
het enthousiasme van de leerlingen 
 
Bij deze nieuwsbrief zit een aparte bijlage met het 
uitgebreide verslag over de scholierenveldloop. 

  Nieuwsbrief 
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Ruilmarkt kinderboeken (herhaling) 
Morgen, 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 herfstvakantie!  
 

Oudergesprekken  
 
Groep 1 t/m 7 
Op maandag 14 november staan er oudergesprekken gepland. Deze gesprekken zijn voor de ouders 
van groep 1 t/m 7 facultatief. 
Dat betekent dat u zich hiervoor alleen hoeft in te schrijven als u een specifieke vraag heeft die u met 
de leerkrachten wilt bespreken. Het kan ook zijn dat de leerkracht reden ziet voor een gesprek. In dat 
geval ontvangt u een uitnodiging van de leerkrachten om in te schrijven. De gesprekken die 
eventueel plaatsvinden zijn voor de groepen 6 t/m 8 MET de kinderen. 
 
Groep 8 
De leerkrachten van groep 8 willen wel graag een gesprek met alle ouders houden. 
Deze gesprekken staat gepland op dinsdag 8 november en maandag 14 november, dus ook samen 
MET de leerlingen. 
U ontvangt binnenkort van de leerkracht van groep 8 meer informatie over deze gesprekken.  
 
Inschrijven 
Vanaf maandag 31 oktober tot en met woensdag 2 november kunt u zich voor een gesprek 
inschrijven via de website: www.basisschooldezon.nl Rechtsboven vindt u een groene knop met de 
tekst: Oudergesprekken inplannen. Na het inschrijven ontvangt u een automatische gegenereerde 
bevestiging van uw inschrijving per mail. 
 

Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf staat gepland voor dinsdag 8, woensdag 9 en donderdag 10 november. 
U ontvangt binnenkort meer informatie hierover. 
 

Eerstvolgende studiedag studiedag 
Vrijdag 2 december is de eerstvolgende studiedag voor de leerkrachten. Alle leerlingen van groep 1 
t/m 8 zijn vrij deze dag. 
 

Herfstvakantie en volgende nieuwsbrief 
De herfstvakantie is van 17 t/m 21 oktober. 
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 3 november. 

.  

http://www.basisschooldezon.nl/

