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Schooljaar 2020-2021 - nr. 4     23 oktober 2020      

 

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Nieuws uit het team 

- Digitale oudergesprekken 9 november  

- Nieuwe leerlingen 

- Een bericht uit groep 3A 

- Bericht uit groep 7 

- Bericht uit groep 8 

- Incasso ouderbijdrage ouderraad 

- Extern aangeleverd door Videt 

 

Nieuws uit het team 
 
Onderwijs op De Zon 
Dit schooljaar zijn wij ons als team aan het scholen op het gebied van Expliciete Directe Instructie 
(EDI). In alle groepen worden er dagelijks verschillende instructies gegeven. Hierbij wordt de 
betrokkenheid van de leerlingen aangesproken en deelt de leerkracht de kennis heel gestructureerd 
met leerlingen. Deze manier van instructie geven past goed bij onze visie op leren, waarbij wij het 
belangrijk vinden dat leerlingen eerst de juiste kennis aangeboden krijgen en daarna pas gaan 
oefenen.  
 
Tijdens de afgelopen groepsbezoeken was de kijkwijzer hierop gericht. Het is goed om te zien dat in 
alle groepen, van 1 tot en met 8, hier al de eerste resultaten zichtbaar van zijn. Onze leerlingen 
worden tijdens de instructie nog meer uitgedaagd om te zorgen dat zij allemaal een antwoord 
hebben op gestelde vragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van het geven van denktijd aan de 
leerlingen. Pas op het laatst wordt aangegeven wie er antwoord mag geven. Daarnaast zorgen we 
ervoor dat tijdens de lessen het lesdoel goed bekend is bij de leerlingen en evalueren we daar ook op 
met elkaar.  
 
Ook de opstelling in de klas is een onderdeel dat gebruikt kan worden bij het geven van lessen op 
een EDI-manier. De komende periode gebruiken wij onder meer om verschillende passende 
opstellingen in de klas uit te proberen.  
 
Mocht u van uw kind thuis iets horen over denktijd, gewijzigde opstellingen of lesdoelen benoemen, 
dan weet u dat dit past binnen de schoolambitie waar wij met elkaar mee bezig zijn.   
 
Oudergesprekken online 
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen worden alle oudergesprekken t/m 13 november 
zoveel mogelijk online of telefonisch gedaan. Op die manier willen wij het aantal bewegingen van 
volwassenen binnen de school zo laag mogelijk houden en het team hun werk zo veilig mogelijk laten 
uitvoeren. Net zoals eerder blijven vaste vrijwilligers (zoals biebouders en luizenouders) welkom in 
de school om hun taak uit te voeren. Uiteraard alleen als zij geen klachten hebben. Verderop in deze 
nieuwsbrief leest u wat deze informatie betekent voor de facultatieve voortgangsgesprekken op 
maandag 9 november.  
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Aanpassing traktatiebeleid 
Sommige maatregelen zijn aangescherpt, maar andere maatregelen zijn weer iets versoepeld. Het 
traktatiebeleid is daar één van. In het vernieuwde protocol staat niet langer vermeld dat leerlingen 
alleen verpakte traktaties mogen uitdelen. Het is dus nu weer toegestaan om ook andere traktaties 
mee te geven aan uw kind. We houden nog wel aan dat de leerlingen alleen de groepen langsgaan in 
de volgende clusters: groepen 1/2 bij elkaar, groepen 3 en 4, groepen 5 en 6, groepen 7 en 8. We 
willen u ook vragen om de traktaties klein te houden en zo gezond mogelijk.  
 
Aanpassing omkleden gym 
Op dit moment zijn de kleedkamers van de gymzaal bij KDO gesloten. Vanaf deze week moeten de 
leerlingen van groep 3 tot en met 8 zich daarom op school verkleden voor zij naar gym gaan. Met hun 
normale kleding over de gymkleren gaan zij dan naar de gymzaal. Als uw kind direct om 8.30 of om 
13.00 uur gymt, wilt u dan zorgen dat uw kind de gymkleren vast aanheeft onder zijn gewone kleren? 
Dit is een tijdelijke oplossing. Wij hopen dat we binnenkort weer gebruik mogen maken van de 
kleedkamers. We houden u uiteraard op de hoogte. 
 

Digitale oudergesprekken 9 november 
 
Op maandag 9 november vinden er oudergesprekken plaats. Deze gesprekken zullen vanwege het 
coronavirus digitaal gehouden worden.  

De gesprekken zijn facultatief voor de ouders van leerlingen in groep 1 tot en met 7. Dat betekent 
dat u zich alleen inschrijft als u een specifieke vraag hebt. Het kan ook zijn dat er vanuit de leerkracht 
het verzoek komt voor een gesprek. In dat geval ontvangt u van de leerkracht een uitnodiging.  

De groep 8-leerkrachten voeren wel graag een gesprek met alle ouders van groep 8. Voor deze 
ouders zijn de gesprekken dus niet facultatief. U ontvangt binnenkort van de leerkracht van groep 8 
meer informatie over deze gesprekken. 

Van maandag 2 tot en met woensdag 4 november kunt u zich voor een gesprek inschrijven via de 
website. Op www.basisschooldezon.nl vindt u rechtsboven een groene knop met de tekst 
[Oudergesprekken inplannen]. Na het inschrijven ontvangt u een automatisch gegenereerde 
bevestiging van uw inschrijving per mail.   
 
Vóór het gesprek op maandag 9 november ontvangt u via de leerkracht een uitnodigingslink voor het 
gesprek per mail. Via deze link heeft u toegang tot het gesprek op het afgesproken gesprekstijdstip.  

 

Nieuwe leerlingen november 
 

In de maand november worden de volgende kinderen 4 jaar en beginnen bij ons op school: 

 Dani Meekel en Sem Willems in groep 1/2B bij Juf Mery en Juf Linde: 

 Floris van Tongeren in groep 1/2C bij Juf Luut en Juf Anoeska. 

Wij wensen hen een fijne speel- en leertijd toe bij ons op school. 

 
  

http://www.basisschooldezon.nl/


3 
 
 

 

Bericht uit groep 3A 
 
Nieuws uit groep 3A: Wist u dat.... 

 

...wij sinds de zomervakantie al 19 letters hebben leren lezen en schrijven?                          ...wij op 

woensdag vaak een raadsel krijgen van juf Marjoleine? 

...wij in de lucht boksen tijdens het flitsen van letters? 

...wij met juf Esther gespeurd hebben naar woorden met de letter oe in onze klas? 

          
...wij heel goed kunnen tellen in sprongen van 2 en dat nu oefenen tot en met 30? 

 

 
...wij soms letters schrijven in de lucht met onze neus? 

...wij bij rekenen goed zijn in het maken van groepjes van vijf en daardoor snel tellen? 

...wij zonder te praten met klankgebaren woorden kunnen maken? 

...wij in de Kinderboekenweek zelf een boek hebben geschreven met woorden en zinnen? 

...onze juffen trots op ons zijn omdat we in de vakantie veel geoefend hebben met lezen? 

...onze juffen van de chocolade genoten hebben die ze kregen op de dag van de leerkracht? 
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Bericht uit groep 7 

De leerlingen van groep 7 hebben tijdens de Kinderboekenweek, met veel enthousiasme,  

gewerkt aan een boekje over het Oude Egypte. 

 

Bericht uit groep 8 
In de Kinderboekenweek hebben de kinderen van groep 8b zo goed mogelijk een boekenkaft 
nagetekend. De mooiste tekeningen zijn bekroond met het gouden en zilveren penseel. 
 
Er zijn prachtige tekeningen ingeleverd. Het was enorm lastig om te kiezen maar de winnaars zijn: Evi 
Verlaan- Gouden penseel en Naomi van Kessel- Zilveren penseel. Top gedaan! 
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Incasso ouderbijdrage ouderraad 
Beste ouders, 
Wij zouden u graag een update willen geven over de nieuwe plannen die worden gesmeed binnen de 
OR, maar helaas is zelfs de jaarvergadering (die op 27 oktober gepland was) afgeblazen tot nader 
order. Of we uw hulp kunnen gebruiken bij het versieren van de school voor de decembermaand 
moet nog bekeken worden. Als dat zo is (al dan niet in aangepaste vorm), dan hoort u dat uiteraard 
van ons. In nieuwsbrief nr. 2 – schooljaar 2020-2021 heeft u over onze plannen voor dit schooljaar 
kunnen lezen. 
 
Omdat we toch hopen dat het tweede deel van het schooljaar positiever gaat worden, worden in de 
laatste week van oktober de ouderbijdragen geïncasseerd.  
 
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt hetzelfde als vorig schooljaar: 

 € 42,50 indien er via automatische incasso wordt betaald 

 € 45,00 indien deze zelf wordt overgemaakt (€ 2.50 administratiekosten) 

 € 25,00 voor kinderen die vanaf januari t/m mei instromen 
 
Als u vorig jaar de bijdrage hebt betaald, dan zit hier € 22,50 in voor het schoolreisje. Omdat we niet 
zijn gegaan, willen wij dit bedrag in korting brengen van de bijdrage van dit jaar. Dit betekent 
concreet: 
Voor alle kinderen (die vanaf vorig schooljaar januari op school zitten), hiervoor zal € 20,- 
geïncasseerd worden.  
De kinderen die nu (sept t/m dec) starten in leerjaar 1: betalen het gehele bedrag. 
De kinderen in groep 8 betalen niets. Indien zij op 3-daagse gaan, dan wordt dit afzonderlijk 
gefactureerd. 
 
Mocht u nog geen machtiging hebben afgegeven of slechts voor 1 kind, dan kunt u een 
machtigingsformulier bij Ingrid halen. Of even een mailtje sturen naar: ingrid@basisschooldezon.nl  

 

Extern aangeleverd door Videt 
 

Alle Videt-activiteiten zijn tot nader order geannuleerd.  
 
In verband met de verscherpte maatregelen en de nieuwe richtlijnen van het RIVM, zijn onze 
volgende activiteiten tot nader order geannuleerd: 

 Sportinstuif 

 Fit met je Kid 

 Jongereninloop 

 Meideninloop (Ook de Movie Night op 22 oktober) 

 Start met Sporten 
 

LET OP: De Huiswerkclub gaat wel door, maar hiervoor geldt dat ouders de kinderen buiten 
bij de ingang afzetten en weer ophalen. 
 
Uiteraard hopen wij dat we snel weer met ons volledige team verder kunnen gaan met de 
activiteiten. Voor vragen kun je mailen naar info@videt-uithoorn.nl. 
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