
1 
 
 

 

Schooljaar 2021-2022  - nr. 4   29 oktober 2021        

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Nieuws uit het team 
- Google Workspace 
- Oudergesprekken facultatief 
- Informatieavond VO groep 7 en 8 
- Nieuwe leerling 

- Nieuws uit groep 1/2A en 4A 
- Studiedag team 
- Nieuws vanuit de Ouderraad 
- Extern aangeleverd door Ouder- 

kindadviseurs 

Nieuws uit het team 
Ouders in de school 
Eerder hebben wij u laten weten dat wij onze leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig de school in 
willen laten gaan. We hebben gemerkt dat hierdoor de lessen om 8.30 uur rustig en soepel worden 
opgestart. Een uitzondering op deze afspraak is de week na de herfst-, kerst-, voorjaars- en 
meivakantie. In die week mogen de ouders van de leerlingen in de groepen 1 t/m 3 hun kind naar 
binnen brengen en nemen dan op de gang afscheid. Deze week was de eerste keer dat dit mogelijk 
was. Het was goed om te merken dat de meeste ouders die hun kind binnen kwamen brengen er ook 
zorg voor droegen dat de lessen om 8.30 uur konden starten. Het is goed dat we daar met elkaar 
zorg voor dragen.  

Tevredenheidspeiling 
Afgelopen maandag heeft u in een aparte mail informatie ontvangen over de tevredenheidspeiling 
die wordt uitgezet onder de ouders. U kunt de inlog voor deze peiling aanstaande maandag in uw 
mailbox verwachten vanuit het bedrijf DUO. Mocht u, of uw partner, de uitnodiging niet hebben 
ontvangen dan verzoeken we u ook even te kijken in uw spam mail. Het kan zijn dat de mail daarin 
terecht is gekomen.  
 
Verlofaanvragen 
Als school vinden wij het ook heel fijn dat er de laatste tijd weer meer mogelijk is qua reizen in ons 
eigen land. Maar gelukkig ook in de wereld. Dit merken wij ook in het aantal verlofaanvragen wat wij 
ontvangen op school. Hoe fijn het ook is om een lang weekend weg te gaan met elkaar, dat is voor de 
leerplichtwet in Nederland geen geldige reden om verlof aan te vragen. De wet geeft heel duidelijk 
een aantal situaties aan waarbij een leerling vrijstelling kan krijgen van de leerplicht. Deze bijzondere 
omstandigheden vindt u op de achterkant van het verlofformulier. Dit formulier, met de uitleg over 
de bijzondere omstandigheden, vindt u op onze website onder het kopje downloads.   
 

Google Workspace 
 Op onze school gebruiken onze leerlingen regelmatig Google Workspace for Education. Google 
Workspace for Education bevat programma’s zoals Google Documenten, Google Drive en Google 
Presentaties.   
Wellicht hebt u eerder in het nieuws gehoord dat het gebruik van deze software enkele privacy-
risico’s met zich meebrengt. De programma’s van Google verzamelen, tijdens het gebruik, namelijk 
vaak informatie over de gebruiker. Vanwege deze risico’s hebben de organisaties SURF en SIVON in 
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juli, namens het Nederlandse onderwijs, een akkoord gesloten met Google. In dat akkoord staan 
afspraken om de privacy-risico’s te beperken.   

Deze afspraken hebben als gevolg dat wij een aantal technische wijzigingen hebben laten uitvoeren. 
Hierdoor kunnen er minder gegevens verzameld worden over onze leerlingen en medewerkers. Ook 
hebben we als school een privacy-controle laten uitvoeren: een schoolspecifieke DPIA (Data 
Protection Impact Assessment). Daarin is vastgesteld dat onze activiteiten in Google Workspace for 
Education vallen binnen de landelijke afspraken omtrent risico’s van SURF en SIVON.  

Uiteraard blijven we kritisch kijken hoe Google en andere leveranciers omgaan met de gegevens van 
onze leerlingen en medewerkers.   

Oudergesprekken facultatief 
Op maandag 15 november staan er oudergesprekken gepland. Deze gesprekken zijn voor de ouders 
van groep 1 t/m groep 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. 
 
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. Deze gesprekken staan gepland op woensdag 10 en maandag 
15 november a.s. 
 
Van maandag 8 november tot en met woensdag 10 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 automatisch gegenereerde 
bevestiging van uw inschrijving per mail. 
 

Informatieavond ouders groep 7 en 8 
Woensdag 24 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. 
 

Nieuwe leerling november 
In november wordt Yuna Fokke 4 jaar en begint bij ons op school. 
Zij komt in groep 1/2C bij Juf Vanessa en Juf Ashley. 
Wij wensen haar een fijne speel- en leertijd toe bij ons op school 
 

Nieuws uit groep 1/2A en 4A 
Groep 4A heeft voorgelezen aan de Vlinderklas 1/2A. 
Samen hebben we een herfstliedje gezongen: Eekhoorn, Eekhoorn… 
Hieronder ziet een collage met foto’s van deze activiteiten.  

http://www.basisschooldezon.nl/
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Studiedag 
 
Vrijdag 26 november is de eerstvolgende studiedag voor de leerkrachten. Alle leerlingen van groep 1 
t/m 8 zijn vrij deze dag. 
 

Nieuws van de Ouderraad 
 
Voor uw kind(eren) betaalt u elk schooljaar de vrijwillige ouderbijdrage. Hiervan kan de OR de leuke 
(en extra) activiteiten organiseren, o.a. het Sinterklaasfeest en het schoolreisje.  

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 bedraagt hetzelfde als vorig schooljaar: 

Met automatische incasso  Eigen overboeking 

of QR-code    

 

Volledig schooljaar groep 1 t/m 7 € 42,50    € 45,00 

Nieuwe leerlingen van jan t/m mei € 25,00    € 27,50 

Groep 8 (gaan niet mee op schoolreis) € 21,25    € 23,75 

Mocht u nog geen machtiging hebben afgegeven of maar voor 1 kind, dan kunt u een 
machtigingsformulier bij Ingrid halen. Of even een mailtje sturen naar: or@basisschooldezon.nl 

De incassomachtiging geldt per kind voor de gehele schoolperiode en zal jaarlijks in oktober worden 
geïncasseerd. (mogelijkheid tot incasseren in 2 termijnen – svp aangeven op de doorlopende 
machtiging).  

Mocht u het zelf willen overmaken, dan kan dit naar NL49 RABO 0363 5518 75 t.n.v. de 
Oudervereniging R.K.B.S. De Zon o.v.v. de naam van uw kind en welke groep.  

mailto:or@basisschooldezon.nl
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Dit jaar is nieuw dat u via de QR-code kan betalen. Het bedrag staat standaard op € 42,50 en de 
omschrijving is erg algemeen. Het is dan prettig als u nog even een mail stuurt naar ons voor wie u 
heeft betaald. Ook zullen wij weer op de ouderavonden koffie schenken, hier zullen de QR-codes ook 
te zien zijn. U kan ons dan meteen laten weten dat u heeft betaald.  

 

 

 

De begroting en de jaarafsluiting van vorig schooljaar.  

Eén keer per jaar wordt er door de Ouderraad 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. 

Op dit moment is de datum voor deze vergadering nog niet bekend maar daar ontvangt u zo spoedig 
mogelijk informatie over.  

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 

Met vriendelijke groeten, 
Ouderraad De Zon 
 
Muriël Backer    (voorzitter)   (Philou 3A) 
Kimberley de Wit   (penningmeester)  (Lucas Bos 1/2A) 
Mirella van der Knaap   (secretaris)   (Sophia 5A)   
Martine Schijf  (bestuurslid)   (Wiep 5A & Rowan 6) 
Mirella van der Knaap   (bestuurslid)   (Sophia 5A) 
Melanie van Kooijman   (bestuurslid)   (Mitchel 5A) 
Susan Jacobs    (bestuurslid)   (Femke 5A & Stan 7B) 
Esther Meijer     (bestuurslid)   (Jaylin 5A, Ivy 3B) 
Stefanie Rijken    (bestuurslid)   (Jens 4A, Boaz 5A, Jesse 7A) 
Daphne Schuurman   (ass. penningmeester)  (Jasmijn 7B)   

 

Extern aangeleved door Ouder- kindadviseurs 
 
Beste ouder(s) en verzorgers, 

Hierbij weer even een bericht van de Ouder-kindadviseurs. 
De herfst is nu echt begonnen! Regenbuien en afvallende bladeren. De kinderen hebben 
allemaal de eerste periode op school gehad en de feestdagen liggen alweer op de loer. 
Feestdagen en de periode daar naartoe zijn voor veel kinderen een spannende periode.  
Er zijn kinderen waarbij je niet zoveel merkt, maar er zijn ook kinderen die heftig kunnen 
reageren op al deze spanning. Ieder kind reageert op een andere manier. Sommige kinderen 
zijn heel moe of huilerig, andere kinderen zoeken ruzie of zijn boos, maar er zijn ook 
kinderen die vrolijk en enthousiast reageren. Geef ruimte voor emoties en zorg daarbij ook 

goed voor jezelf. Anders duurt het lang voor het 2 januari is 😉. 

mailto:OR@basisschooldezon.nl
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Kijk goed hoe jullie genoeg energie kunnen overhouden om deze periode met elkaar door te 
komen. Soms betekent dit andere keuzes maken, dan dat men verwacht. Probeer eens uit 
wat goed voor jullie is.  
 
Mocht u vragen hebben of zien dat uw kind wat ondersteuning kan gebruiken, kunt u contact 
opnemen met de Ouder- en kindadviseurs. De Ouder- en kindadviseur van deze school is: 
 
Ilona van Tongeren 
i.van.tongeren@participe.nu 
06-20718748 
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