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In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- Nieuws uit het team
- 2 x extern aangeleverd 1x door de
- Scholierenveldloop 6 oktober
Bibliotheek en 1 x door de kerk
- Podiumplaatsen Korfbaltoernooi
- 1 aparte bijlage: een flyer van Club
- Sinterklaasfeest
Aut over activiteiten voor kinderen
- Informatieavond VO groep 7 en 8
met ASS (Autisme Spectrum Stoornis)
- Nieuws uit groep 3B en 7B
van Club Videt in Uithoorn.
- Studiedag team

Nieuws uit het team
Vacature op De Zon
Vorige week ontving u een mail waarin u kon lezen hoe de directietaken na de kerstvakantie worden
waargenomen. Doordat Linde Hoekstra deze taken gaat waarnemen ontstaat er binnen ons team
vacatureruimte. Daarnaast hebben wij vanaf januari ook nog een vacature open staan voor de
instroomgroep. Wij willen u vragen om mensen in uw eigen netwerk, met relevante werkervaring, te
attenderen op de mogelijkheid om te komen werken op onze school. We hopen dat we, door het
inzetten van ieder zijn netwerk, met elkaar een enthousiast nieuw teamlid vinden. Alvast bedankt!
U vindt de vacature hier: https://www.basisschooldezon.nl/onze-school/vacatures.
Corona-maatregelen in de school
Afgelopen weekend hebben wij u een mail gestuurd met de huidige maatregelen binnen onze school.
De afgelopen 1,5 jaar is het duidelijk geworden dat de protocollen voor het onderwijs soms langere
tijd op zich laten wachten. Als school proberen wij u zo goed mogelijk mee te nemen in de stappen
die wij zetten als de maatregelen worden versoepeld of, zoals nu het geval is, weer worden
aangescherpt. Dit zorgt er dus voor dat wij u soms buiten de nieuwsbrief om hierover informeren. De
verwachting is op dit moment dat het protocol voor het basisonderwijs zo blijft en dat we onze
organisatie op de huidige manier kunnen voortzetten. We houden u op de hoogte.
Veilige verkeerssituatie rond de school
Op dit moment wordt er op veel plekken in de omgeving van de school gewerkt aan de weg. Dat
merken we voornamelijk aan het feit dat veel parkeerplaatsen rond de school vaker bezet zijn. Ook
wij hopen dat er op korte termijn meer parkeerplaatsen vrij komen, want nu zorgt dit voor onveilige
situaties tijdens de haal- en brengmomenten. Ook ontvangen wij verschillende klachten van de
buurtbewoners. Helemaal als het echt herfstweer is, dan worden er veel leerlingen met auto’s
gebracht en gehaald. Wij willen u dringend vragen om uw auto alleen te parkeren op de daarvoor
bestemde plaatsen. Mocht dit direct om de school niet lukken, dan is er de optie om de auto
verderop te parkeren. Als we met elkaar zorgdragen voor het juist parkeren van alle auto’s, dan
zorgen we ervoor dat de verkeerssituatie veilig is voor alle leerlingen en omwonenden.
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Scholierenveldloop 6 oktober
Woensdag 6 oktober hebben meer dan 120 kinderen van de Zon deelgenomen aan de
scholierenveldloop. De Zon mag na een spannende strijd met de Springschans heel erg trots zijn op
de 2e plaats in het scholenklassement. Alle kinderen werden door de vele ouders, leerkrachten en
leerlingen aangemoedigd, waardoor iedereen het beste uit zichzelf heeft weten te halen.
De uitgebreide uitslagen van de scholierenveldloop vindt u op onze website.

Podiumplaatsen groep 4 bij Korfbaltoernooi
Woensdag 13 oktober organiseerde korfbalvereniging VZOD uit Kudelstaart een korfbaltoernooi voor
basisscholen uit Aalsmeer, Kudelstaart en De Kwakel. Het toernooi zou eigenlijk op 29 september
georganiseerd worden, maar door de slechte weersomstandigheden werd het toernooi op die datum
afgelast. Omdat een aantal ingeschreven teams niet konden deelnemen op de nieuwe datum, heeft
de organisatie besloten om het toernooi voor de groepen 5 t/m 8 te verplaatsen naar woensdag 13
oktober!!
13 oktober stonden 2 topteams uit groep 4 klaar voor hun korfbaldebuut. Alle teams hadden vooraf
veel geoefend tijdens de gymlessen en dat lieten de teams duidelijk zien. Groep 4A won gelijk met
veel overtuiging hun eerste wedstrijd. Groep 4B was in hun eerste wedstrijd veel beter dan de
tegenstander, maar helaas wilde de bal niet door de korf. De wedstrijd eindigde in 0-0. De 2e
wedstrijd werd een onderlinge battle tussen beide teams van de Zon. Na een spannende en goede
wedstrijd stapte groep 4B als winnaar van het veld. In de
laatste wedstrijd speelde groep 4B weer gelijk, maar won
groep 4A wel hun tweede wedstrijd. Beide teams
eindigden bovenaan met 4 punten. Op basis van doelsaldo
mocht groep 4A de eerste prijs op het podium in ontvangst
nemen en eindigde groep 4B op een 2e plaats. Beide teams
gingen trots met een beker en een grote glimlach naar
huis. De organisatie was onder de indruk van beide teams,
door bij hun debuut gelijk 2 bekers mee terug te nemen
naar De Kwakel. Een mooie prestatie!!!
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AGENDA:
Zaterdag 27 november is er voor de kinderen uit groep 4 t/m 8 een basketbaltoernooi in Aalsmeer.
Inschrijven via:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RarQLoEUJkabtzF1TInglQRnjZvzOdVIvJDZoqI
oF8VUM0daWTQ2TjU1R1kyNjhXUzcyNllWQ1A4NC4u
Woensdag 13 april 2022 is het korfbaltoernooi voor de groepen 5 t/m 8 in Kudelstaart.

Sinterklaasfeest op school
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
- Donderdag 25 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 surprises bestaan uit een zelfgemaakte creatie met gedicht en
een cadeautje van 5,00 euro.
- De surprises worden op dinsdag 30 november 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 1 december
- Sinterklaas brengt op woensdag 1 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 hier geen ouders bij aanwezig zijn.
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Informatieavond ouders groep 7 en 8
Woensdag 24 november is de informatieavond voor het Voortgezet Onderwijs. Vanwege de huidige
maatregelen wordt dit een online bijeenkomst. Alle ouders van de leerlingen uit groepen 7 en 8
zullen in een aparte mail een link ontvangen om in te loggen. De informatiebijeenkomst start om
19.30 uur.

Nieuws uit groep 3B
Afgelopen maandagochtend hebben de kinderen een cadeautje uitgepakt, en wat zat daar in……..
Een verjaardagskaart voor Ozosnel.
De kinderen gaan deze kaart mooi inkleuren en sturen de
kaart op naar Ozosnel.
Ozosnel is vrijdag 19 november jarig!

In groep 3 zijn we regelmatig aan het oefenen met
het splitsen.
Meestal doen we dit met blokjes, maar omdat nu de
Sint in het land is, mogen de kinderen de splitsingen
6 t/m 9 oefenen met pepernoten.

Na afloop van de les hebben de kinderen genoten van het
eten van de pepernoten.

Nieuws uit 7B
Vorig jaar in groep 6 hebben de kinderen voor het eerst een werkstuk gemaakt.
Dit jaar in groep 7 maken ze weer een werkstuk, alleen nu over een zelfgekozen
Europees land. In het werkstuk komen er vier hoofdstukken over het land:
algemene gegevens, geschiedenis, bezienswaardigheden uit de hoofdstad,
landschap en klimaat aan bod. Om een hoofdstuk te kunnen maken moeten ze
een stuk tekst lezen, schrijven ze de sleutelwoorden op en maken ze aan de
hand van de sleutelwoorden hun eigen tekst. Later in het jaar wordt er een
presentatie over het Europese land gehouden. Wij genieten altijd van deze
presentaties.

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

Extern aangeleverd: 1) door de Bibliotheek
November is de maand van Nederland Leest, mediawijsheid en natuurlijk Sinterklaas! In
onze nieuwsbrief vind je de laatste nieuwtjes, leukste activiteiten en nieuwste boekentips.
https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-deleesconsulent.html?utm_source=NieuwsbriefDBOS&utm_medium=email&utm_campaign=Zo
n

Extern aangeleverd: 2) door de kerk in De Kwakel
Gezinsviering - Kerstmis in de kerk
Beste kinderen,
Kom je wel eens in de kerk? Of juist nooit? Voor het kerstverhaal maakt het niet
uit. Dit jaar gaan we het kerstverhaal, hopelijk in de kerk, samen met Diaken
Jeroen weer laten zien.
De kerstviering staat in het teken van “wat hebben we allemaal nodig om er een
mooi Kerstfeest van te maken.
Hierbij hebben we natuurlijk jullie hulp nodig.
Zit je in groep 4, 5 of 6 en lijkt het je leuk om hieraan mee te werken? Dan is dit
je kans om mee te doen.
Lijkt het je super leuk om een rol te hebben in het kerstverhaal? Geef je dan op bij
Anoeska: 0620901661.
Voor het kerstverhaal oefenen we op zaterdagmiddaag 18 december.
Maar kerstmis zonder liedjes kan natuurlijk niet.
Dus voor iedereen die van zingen houdt, kom je zingen in het Kerstmisgelegenheids kinderkoor?
Dit is voor alle groepen.
We zingen vanaf 30 november iedere dinsdag van 18.30 tot 19.30 in de
ontmoetingsruimte naast de kerk.
Wij hopen op veel aanmeldingen en gaan er met elkaar een super leuke
kerstviering van maken.
De kerstviering is op kerstavond vrijdag 24 december om 19.00 uur.
Tot dan, Yvonne, Anneke, Jeroen en Anoeska
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