Nieuwsbrief
Schooljaar 2020-2021 - nr. 5

13 november 2020
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Nieuws uit het team
Vieringen in december
Nog heel even wachten en de feestelijke maand december gaat weer beginnen. Als school willen wij
het Sinterklaasfeest en de feestelijke activiteiten rond Kerstmis zeker niet missen. Het is alleen wel zo
dat de huidige maatregelen ervoor zorgen dat we als school hierin aanpassingen moeten doen. Dat
betekent dat er bij het Sinterklaasfeest geen intocht van de sint is buiten met de ouders. De
kerstviering wordt digitaal vormgegeven en in dezelfde week zullen wij met alle leerlingen een
kerstontbijt hebben i.p.v. een kerstdiner. We zijn blij dat we binnen de huidige maatregelen nog met
de leerlingen deze festiviteiten kunnen vieren in de groepen. Meer informatie over alle activiteiten
ontvangt u in de komende nieuwsbrieven.
Parkeren om de school
De komende maanden zorgt het weer ervoor dat wij zien dat er steeds meer leerlingen met de auto
naar school worden gebracht. Als school hopen we dat iedereen waarbij dit mogelijk is, zoveel
mogelijk op de fiets komt Maar mocht het echt niet anders kunnen, dan willen wij u vragen om
alleen te parkeren op plaatsen waar dit is toegestaan. De afgelopen tijd worden we regelmatig
benaderd door buurtbewoners die last ondervinden van auto’s die onjuist geparkeerd staan tijdens
haal- en brengmomenten van onze leerlingen. Een voorbeeld daarvan is het parkeren bij de flat aan
de hortensialaan (zie afbeelding). Het is niet toegestaan om op die parkeerplaats uw auto neer te
zetten om uw kind weg te brengen naar school. Mede namens alle bewoners om onze school heen,
willen wij u vragen om uw auto alleen daar te parkeren waar dit mag. Laten we er met elkaar voor
zorgen dat ook andere bewoners rond de school enthousiast zijn over De Zon.
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Schoolfoto’s
De schoolfotograaf is heel hard bezig met onze schoolfoto’s. We hadden gehoopt op deze week,
maar ze komen zo gauw mogelijk.

Studiedag
A.s. woensdag 18 november is een studiedag voor de leerkrachten. Alle leerlingen van groep 1 t/m 8
zijn vrij deze dag.

Geen stepjes in school
Er komen een aantal leerlingen met een stepje naar school. Dit is prima, maar deze stepjes mogen
gewoon in de fietsenstalling. Deze kunnen niet ‘geparkeerd’ worden in de hal van de school, want dit
blokkeert de in- en uitgangen.

Gevonden voorwerpen
Er zijn nog steeds veel gevonden voorwerpen binnen de school. Mocht u op onderstaande foto’s een
voorwerp/kledingstuk herkennen van uw eigen kind, vraag uw kind dan dit op te halen tegenover het
het kantoor van Ingrid.

Bericht uit groep 1/2A
Hallo! Ik ben meester Evert en ik ben opgegroeid in Kudelstaart. Na vele omzwervingen ben ik weer
hier terecht gekomen. Op de maandag, dinsdag en donderdag bied ik extra ondersteuning bij de
groepen 1 en 2. Op de woensdag haal ik deze kinderen in groepjes uit de klas en geef ik ze
techniekles.
Ik kan werkelijk genieten van het enthousiasme en inbeeldingsvermogen van deze kinderen. Zo zijn
ze hier bezig om uiltjes te maken. Op een gegeven moment vroeg iemand of hij genoeg veertjes op
de uil geplakt had. Dus ik kijk met hem naar buiten.
2

“Volgens mij is het best koud… “ zeg ik tegen hem.
Peinzend kijkt de jongen naar buiten,waarna hij concludeert :
“Ik denk dat ik er nog wat veertjes bij plak. “
Tijdens de techniek lessen kan ik ook enorm genieten van de
verwondering van de kinderen. Blijft het drijven? Gaat het
zinken? Welke kant draaien de tandwielen op? Waarom plakt
de spijker aan de magneet? Kunnen we de auto samen
bouwen?
Ook als er op de Zon iemand voor een dag of twee vervangen
moet worden doe ik dat ook.

Nieuws uit groep 4A

In groep 4A leren we veel nieuwe dingen, zoals
begrijpend lezen, het schrijven van hoofdletters, wat
klinkers en medeklinkers zijn en het maken van
verhaaltjessommen. Natuurlijk is er bij ons in de klas
ook ruimte voor plezier! Tussen de lessen door doen
we kleine spelletjes, een dansje via het digibord of
zingen we liedjes.

Nu met Sinterklaas voor de deur doen we allerlei lessen die passen bij het thema. Zo schrijven we de
hoofdletter ‘S’ en maken we verhaaltjessommen met de Sint. We kunnen niet wachten tot hij weer in
Nederland is!
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Sinterklaas
De Sint is weer bijna in ons land en ondanks de corona gaan wij er een gezellige periode van maken.
We volgen het verhaal van het Sinterklaasjournaal, misschien leuk om thuis te kijken.
Pietengym en schoen zetten
- De groepen 3 t/m 8 hebben op dinsdag 24 november Pietengym bij KDO en mogen verkleed
als Piet of Sint komen.
- De groepen 1 /2 hebben op dinsdag 24 november en op vrijdag 27 november Pietengym en
mogen dus ook op deze dagen verkleed in pietenpak komen.
- Donderdag 26 november zullen de kinderen iets lekkers en leuks vinden in hun zelf
geknutselde schoen. 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 kinderen van de groepen 6 t/m 8 trekken aankomende maandag lootjes voor de
surprises.
De surprises bestaan uit een zelfgemaakte creatie met gedicht en een cadeautje van 5,00
euro.
De surprises worden op dinsdag 1 december op school verwacht.
De kinderen moeten zelf hun surprise naar de klas brengen, dus maak deze niet te groot.
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. Helaas is het voor anderen niet mogelijk om te komen kijken
vanwege de corona-regels. Er wordt een filmpje van de surprises gemaakt en op de website
gezet zodat ouders thuis kunnen meegenieten.
Komst Sinterklaas op woensdag 2 december
Sinterklaas brengt op woensdag 2 december een bezoekje aan onze school!
De Sint en zijn pieten zijn al in school aanwezig. Dit betekent dat er dus geen aankomst zal
zijn op het schoolplein.
Via de nooduitgang op het schoolplein komen de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 binnen.
Zo kunnen ook zij de Sint even zien 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 ze de Sint en zijn
Pieten uit. Helaas kunnen ook hier geen ouders bij aanwezig zijn.
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Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt op vrijdag 4 december.

Extern aangeleverd door de Bibliotheek
November is de maand van Nederland Leest, de Week van de Mediawijsheid en.. de
eerste Sintvoorbereidingen! In deze nieuwsbrief vertellen we je hier meer over. Ook lees
je – naast de nieuwste boekentips- welke leuke workshops we organiseren in onze
Maakplaats en beantwoorden we de vraag: “Zijn strips positief voor de leesvaardigheid of
niet?” Nieuwsgierig geworden? Klik op de link voor onze
nieuwsbrief. https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-deleesconsulent.html

5

