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In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
-

Nieuws uit het team
Parkeren fietsen
Herhaling: Informatieavond groep 7
en 8
Herhaling studiedag 22 november

-

Basketbaltoernooi 30 november
Tafeltennistoernooi 21 december
Volgende nieuwsbrief
Extern aangeleverd door de
Bibliotheek

3 aparte bijlagen bij deze nieuwsbrief: 1 x flyer van Info- en Adviespunt Uithoorn voor Elkaar en 2
flyers van Muziekbeleving Mama Coelia, 1 voor peuters en 1 voor groep 1,2 en 3.

Nieuws uit het team
Ik ben geen toprioriteit
En ja, deze slogan wordt expres met 1 p geschreven. Afgelopen zondag werd er in het programma
Zondag met Lubach stil gestaan bij het lerarentekort. Als team waren wij onder de indruk hoe
pakkend dit programma de vinger op de zere plek weet te leggen. Voor Den Haag zijn onze leerlingen
geen topprioriteit.
(Fragment: https://www.youtube.com/watch?v=OGt7UIL6S_I&t=4s)
Dagelijks werken wij met elkaar aan de ontwikkeling
van 310 leerlingen op De Zon. Met elkaar bespreken
we in de leerteams hoe we ons onderwijs kunnen
verbeteren en tijdens studiedagen zetten we in op
teamscholing. Ook bekijken we structureel wat ons
onderwijs oplevert. Op deze manier willen wij het
aanbod voor onze leerlingen zo goed mogelijk blijven
ontwikkelen. Als team willen wij dat onze leerlingen
wel een topprioriteit zijn voor de regering van
Nederland.
Eerder heeft u een mail ontvangen waarin wij hebben aangegeven aan te sluiten bij de landelijke
staking en dat daarom aanstaande woensdag de schooldeuren gesloten blijven. Hierin staat ook
verder uitgelegd welke argumenten wij hiervoor hebben. Belangrijkste argument is uiteraard dat
voor ons uw kind wel een topprioriteit is. Om dat zo te houden is het nodig dat er in Den Haag wordt
in gezien dat het tijd is voor verandering. Misschien dat er woensdag geen enorme files rondom
Utrecht staan en staat het Malieveld niet vol met grote voertuigen. Maar door wel gehoor te geven
aan het verzoek tot een landelijke staking willen wij laten zien en horen dat er iets moet gebeuren.
Want pas als de noodzaak doordringt in Den Haag, wordt uw kind ook weer topprioriteit voor de
regering.
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Parkeren fietsen
Graag willen we dat alle fietsen in de daarvoor bestemde fietsenrekken worden gezet. Er zijn
inmiddels genoeg rekken om alle fietsen kwijt te kunnen. We willen dan ook niet meer dat er
‘geparkeerd’ wordt op de stoep. Afgelopen week is dit ook in de groepen met de kinderen
besproken, maar het is heel fijn als u als ouders hier ook op wilt letten.

Herhaling; 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.

Herhaling: 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.

Basketbaltoernooi 30 november Basketbalver.Aalsmeer
Basketbaltoernooi
30 november 2019
Op 30 november 2019 organiseert de Basketbal Vereniging Aalsmeer een jaarlijks toernooi voor alle
basisscholen in Aalsmeer, Kudelstaart, Uithoorn en De Kwakel. Het toernooi wordt georganiseerd in
de Bloemhof in Aalsmeer. De aanvangstijd zal nader bepaald worden door de organisatie.
Voor wie:
Alle kinderen vanaf groep 4
Aantal spelers:
3 tegen 3
Veld:
Teams spelen op een half veld om zo de pass afstanden te
verkleinen en de scoringskans te vergroten
Coach:
Een enthousiaste ouders, verzorger (er zullen geen leerkrachten
aanwezig zijn)
Lijkt het je leuk om met een team van 3 a 4 kinderen mee te doen aan het basketbaltoernooi, geef
jouw team dan voor vrijdag 15 november op bij Meester Tim (tim@basisschooldezon.nl)
Voor informatie kunnen jullie altijd terecht bij Meester Tim

Tafeltennistoernooi van VDO op 21 december 2019
Tafeltennis toernooi
Zaterdag 21 december 2019
Aanvang 13.00 uur
Hallo sportievelingen van De Zon,
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Zoals ieder jaar organiseert tafeltennisvereniging VDO het tafeltennis basisscholentoernooi voor
kinderen die in groep 4 t/m 8 zitten. Jullie kunnen je ook dit jaar weer met een team van drie
kinderen inschrijven. Het toernooi wordt georganiseerd in de gymzaal van basisschool de Kajuit /
Springschans (Eendracht 4 in Uithoorn)
 Een team bestaat uit drie spelers of speelsters
 Er is een jongens en meisjescompetitie
 Een team dat bestaat uit jongens en meisjes speelt in de jongenscompetitie
 Iedereen mag zijn of haar eigen batje meenemen
Lijkt het je leuk om mee te doen, schrijf je dan VOOR vrijdag 29 november in. Dit kan via de mail naar
Meester Brian: brian@basisschooldezon.nl
Voor vragen kunnen jullie ook contact opnemen met Meester Brian.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt op vrijdag 22 november.

Aangeleverd door de Bibliotheek
Zit mijn kind niet te lang achter de tablet? Zijn de games die mijn zoon speelt wel geschikt? En leidt
de smartphone mijn dochter niet te veel af tijdens het huiswerk maken? Heb jij je dit als ouder ook
wel eens afgevraagd? Tijdens de Week van de Mediawijsheid proberen we samen met jullie te
zoeken naar antwoorden. Meer informatie vind je in onze nieuwsbrief. Natuurlijk besteden we ook
weer aandacht aan de nieuwste boeken en leesbevordering. Klik op de link om een kijkje te
nemen. https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd/tips-van-de-leesconsulent.html
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