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In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Nieuws uit het team 

- Gevonden voorwerpen 

- Oudergesprekken (herinnering) 

- Schoolfotograaf 

- Sinterklaas in het land en op school 

- Eerstvolgende studiedag 

- Volgende nieuwsbrief 

- Extern aangeleverd door de PCI De 
Kwakel 
 
 

Nieuws uit het team 
 
Beste ouders, 
De herfstvakantie ligt alweer bijna twee weken achter ons en we voelen deze periode echt de herfst 
in de school. We zien elke dag weer meer herfstattributen zoals eikels, dennenappels en bladeren de 
school in komen. De laatste weken hebben we veel stagiaires in de klassen. Het zijn 1e, 2e en 3e jaars 
studenten van de pabo en de opleiding tot onderwijsassistent, maar ook middelbare scholieren met 
een snuffelstage.  
 
Corona en extra werk 
Graag informeer ik u over de gang van zaken rondom corona en extra schoolwerk . De regel is de 
volgende: We geven geen schoolwerk mee naar huis voor leerlingen met Corona. Als een leerling na 
een week nog ziek is, wordt er contact opgenomen met u als ouders en dan wordt er samen met de 
leerkracht gezocht naar een passende oplossing.  
 
Nieuwe leerlingen 
Heeft u een kind dat binnenkort 4 jaar wordt en nog niet officieel is aangemeld op De Zon? Doe dat 
dan zo snel mogelijk. We zijn bezig met de planning en nemen daar graag alle kinderen in mee. 

N 

Gevonden voorwerpen 
 
Op de ‘Zon’ tafel bij de hoofdingang hangen nog een aantal jassen/vesten 
die nog niet opgehaald zijn en 2 paar gympen. 
Wij willen iedereen verzoeken om weer namen in kleding te zetten en ook 
op bekers, broodtrommels etc. Er zijn altijd veel dezelfde broodtrommels 
in omloop, met een naam erop kunnen wij zorgen dat ze weer bij de 
eigenaar terug komen. 
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Oudergesprekken (herinnering) 
 
Oudergesprekken Groep 8  
Deze gesprekken staan gepland op dinsdag 8 november en maandag 14 november, deze gesprekken 
zijn samen MET de leerlingen. 
 
Oudergesprekken Groep 1 t/m 7 
Deze gesprekken staan gepland op maandag 14 november en 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 erbij. 
 
Inschrijven 
Inschrijven voor deze gesprekken kon vanaf afgelopen maandag 31 oktober. Mocht u dit nog niet 
gedaan hebben, ze staan nog ‘open’. Inschrijven kan 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. 
  

Schoolfotograaf 
 
Volgende week 8, 9 en 10 november komt de schoolfotograaf. Ook dit jaar worden de foto’s weer 
gemaakt door Maaike Cappon Fotografie uit Kudelstaart. 
Hieronder het schema waarbij rekening is gehouden met de gymtijden etc. 
 

Dinsdag 8 november       
Tijdstip Groep    
08.30-9.15 uur 3B Portret en groepsfoto  
9.15-10.10 uur 1/2A Portret en groepsfoto  
10.10-10.55 uur  4B Portret en groepsfoto  
10.55-11.40 uur 5A Portret en groepsfoto  
Pauze      
13.05-13.50 uur 5B Portret en groepsfoto  
13.50-14.30 uur 6B Portret en groepsfoto  
14.30-15.15 uur 7 Portret en groepsfoto  
       
Woensdag 9 november      
08.35-9.30 uur 1/2C Portret en groepsfoto  
09.30-12.00 uur Broer/zus op school    

12.00 uur Groep 8 
Groepsfoto met 
leerkrachte  

    

Donderdag 10 november      
08.30-09.15 uur 3A Portret en groepsfoto  
09.15-10.10 uur 1/2B Portret en groepsfoto  
10.10-11.40 uur 4A Portret en groepsfoto  
10.55 – 11.40 6A Portret en groepsfoto  

http://www.basisschooldezon.nl/
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Pauze      
13.05-14.00 uur 8A Portret en groepsfoto  
14.00-15.00 uur 8B Portret en groepsfoto  

    

Sinterklaas in het land en op school 
de 
De Sint is weer bijna in ons land. We volgen het verhaal van het Sinterklaasjournaal, misschien is het 
leuk om thuis te kijken.     
 
Pietengym en schoen zetten 

- Op maandag 21 en dinsdag 22 november is er Pietengym voor groep 3 t/m 8. Alle kinderen 
mogen die dag in pietenpak  of met een pietenmuts op gymmen. 

- Alle kleuters van groep 1/2 gaan op dinsdag 22 en donderdag 24 november Pieten gymmen. 
Ook zij mogen in pietenpak of met een pietenmuts op gaan gymmen. 

- Op woensdag 23 november zetten de kinderen hun zelfgemaakte schoen en donderdag 24 
november zullen de kinderen er iets lekkers en leuks in vinden. De kinderen wachten met het 
betreden van het lokaal tot 08.30 uur en kijken samen of er iets in de schoen te vinden is.  

Surprises groepen 6 t/m 8 
- De surprises bestaan uit een zelfgemaakte creatie met gedicht en een cadeautje van 5,00 

euro.  
- De surprises worden op dinsdag 29 november op school verwacht.  
- Verpak de surprise in een vuilniszak. Het gedicht (in envelop voorzien van naam) zit aan de 

onderkant van de surprise bevestigd.  
- De surprises worden van 15.00 -15.15 uur tentoongesteld. De groepen 6 t/m 8 mogen dan bij 

elkaar kijken naar de surprises. Ouders mogen vanaf 15.15 ook een kijkje komen nemen.  

 
Sinterklaas op bezoek in school op 
woensdag 30 november 
- Sinterklaas brengt op woensdag 30 
november een bezoekje aan onze school! 
- De Sint en zijn pieten zijn al voor 8.30 
uur in school aanwezig. Dit betekent dat er 
dus geen aankomst zal zijn op het 
schoolplein.  
- Via de hoofdingang komen de 
leerlingen van de groepen 6 t/m 8 binnen. 
Zo kunnen ook zij de Sint even begroeten in 
de aula.  
- De groepen 1 t/m 5 beginnen eerst in 
hun eigen lokaal, waarna ze per groep een 
bezoekje brengen aan de Sint en zijn Pieten. 
De kinderen mogen verkleed als Sint of piet 
komen.  
-  

- De groepen 6 t/m 8 gaan de gedichten lezen en surprises uitpakken.  
- Om 11.50 uur verzamelen de groepen 1 t/m 5 in de gangen en zwaaien de Sint en zijn Pieten 

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

Volgende nieuwsbrief 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 24 november. 

 

Extern aangeleverd door de PCI 
Beste ouders, 

Even voorstellen: PCI (Parochiële Caritas Instelling) 

De PCI komt voort uit de vroegere liefdadigheid van de 

Rooms Katholieke kerk. De PCI kent een lange traditie in de 

kerken. Zo ook in de kerk van De Kwakel.  

De PCI-De Kwakel biedt hulp aan ieder, 

katholiek of niet, die door 

omstandigheden in financiële of 

materiële problemen is gekomen. Door 

welke oorzaak dan ook, zodat mensen weer verder kunnen. Een heel belangrijke 

regel binnen de PCI is dat alles binnenskamers blijft en de privacy gewaarborgd 

is.  

Ook in De Kwakel zijn er misschien gezinnen die financieel vastlopen. Bijvoorbeeld: het is moeilijk om 

de contributies te betalen, er is geen geld om te trakteren of de ouderbijdrage voor school kan niet 

worden voldaan. Of mensen komen in de knel door de hoge energienota. En laten boodschappen 

staan die eigenlijk wel nodig zijn. Herkent u zich hierin? 

PCI is er om juist dat zetje te geven om uit het dal te komen. 

Maar de PCI doet meer. Zo ondersteunt de PCI bijvoorbeeld het Sport en spel weekend en worden er 

kerstpakketten uitgedeeld (door de PCI zelf maar ook door betrokken mensen uit het dorp die hun 

kerstpakket doneren). Ook ondersteunt de PCI de voedselbank en helpt de PCI de Sint door ervoor te 

zorgen dat er ook wat in het schoentje komt bij gezinnen die minder te besteden hebben. Hiervoor 

worden speelgoedbonnen beschikbaar gesteld. 

We beseffen dat het lastig is om financiële hulp te vragen. Vandaar dat we 

het via deze weg onder uw aandacht brengen. Als u ons denkt nodig te 

hebben of wellicht een gezin kent die wij zouden kunnen helpen, dan kunt 

u ons mailen; info@pcidekwakel.nl  

Klaar staan voor een ander is 

niet moeilijk, lastig of ingewikkeld. 

Het begint met gewoon doen.  

Acute nood en snelle hulp nodig? 

Door een eigen budget kunnen 

wij snel handelen. Wij oordelen 

niet, wij helpen! 

 

mailto:info@pcidekwakel.nl
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Weet dat u niet alleen staat in De Kwakel en er een helpende 

hand beschikbaar is!  

Hartelijke groet, PCI De Kwakel, 

Marloes Snel en Sandra van der Hoorn (contactpersonen voor 

school) 

 

De PCI kent de wegen naar de 

andere hulpinstanties, voor 

structurele hulp verwijzen wij 

door naar de sociale kaart 

van gemeente Uithoorn. 

www.uithoornhelpt.nl 

 

w 

http://www.uithoornhelpt.nl/

