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In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- Nieuws uit het team
- Ouderbuffet tijdens kerstdiner
- Onderwijs staking
- Gevonden voorwerpen
- Activiteiten kerst
- Volgende nieuwsbrief
- Nieuwe leerlingen
- 2 x extern aangeleverd 1 x door de
- Studiedagen
Bibliotheek en 1 x door de kerk
- Basketbaltoernooi
1 aparte bijlage – aangeleverd door KDO over Sport en Spel Instuif 3 januari 2020.

Nieuws uit het team
Onze kerstwens voor alle mensen die betrokken zijn bij onze school:
Voor de laatste dagen van het jaar
veel gezelligheid met elkaar
Voor de 365 dagen die dan volgen
veel geluk en weinig zorgen.
Wij wensen jullie een jaar met elke dag veel zon
en alleen maar positieve dingen als dat eens even kon.
Stap boordevol vertrouwen in het splinternieuwe jaar.
365 dagen om te houden van elkaar.
Maak elke dag een tikkeltje bijzonder.
Ontdek in de kleinste dingen het wonder.
Veel liefde, vriendschap, gezondheid en geluk,
dan kan 2020 zeker niet meer stuk.
Fijne feestdagen!
Team De Zon

Staking onderwijs
Verschillende bonden hebben een nieuwe onderwijsstaking aangekondigd op 30 en 31 januari 2020. Op dit
moment zijn wij intern aan het inventariseren hoe iedereen tegenover deze staking staat. We zullen u na de
kerstvakantie verder informeren over deze staking en ons standpunt als team.
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Activiteiten kerst
Volgende week is de laatste ‘schoolweek’ van 2019. We hebben de activiteiten van deze week voor u op een
rijtje gezet:
Woensdag 18 december: De groepen 1 t/m 4 krijgen op school een workshop van Mama Coelia.
Donderdag 19 december: Kerstdiner op school. De gerechten kunnen om 17.15 uur in de klas gebracht
worden. Het diner is van 17.30 – 18.30 uur.
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 worden door hun ouders bij de klas opgehaald.
Tijdens het kerstdiner wordt er door de Ouderraad weer een maaltijd voor de ouders verzorgd, zie
stukje hieronder van de Ouderraad
Vrijdagochtend 20 december: Kerstviering in de aula. Deze is van 8.45 uur tot 9.45 uur. Om 11.45 uur
begint voor iedereen de kerstvakantie.

Nieuwe leerlingen
De volgende kinderen beginnen na de kerstvakantie bij ons op school:
Fieke van Rijn in groep 1/2A bij Juf Sandra en Juf Astrid
Duran de Weij, Sofie Naarden en Fabian Stolarski in groep 1/2C bij Juf Luut en Juf Anoeska.
Damian van den Bosch in groep 3B bij Juf Anoeska en Juf Ashley en
Jeremy van den Bosch in groep 6 bij Juf Niki en Juf Carla.
Wij wensen hen een fijne speel- en leertijd toe bij ons op school.

Studiedagen
Maandag 6 januari en dinsdag 4 februari zijn de eerstkomende studiedagen voor de leerkrachten.
Alle leerlingen zijn vrij deze dagen.

Succesvol basketbaltoernooi 30 november
Zaterdag 30 november hebben 3 teams van de Zon meegedaan aan het Basketbaltoernooi in de Bloemhof. Het
toernooi werd georganiseerd vanuit Basketbalvereniging Aalsmeer.
Levi, Gijs en Tim uit groep 7 en 8 hebben een geweldig toernooi gespeeld. Door hun eerste plaats tijdens de
poulewedstrijden mochten de jongens de finale spelen. In de finale waren de 3 toppers met 7-1 veel te sterk
voor het team van Samen Één. Na het laatste fluitsignaal mochten de jongens de hoogste trede van het podium
betreden als kampioenen!
Bij de meisjes groep 8 hebben Loebna en Aukje de 3e plaats veroverd. Na een spannende wedstrijd om de 3e
en 4e plaats tegen de Springschans mochten de meiden ook op het podium om de beker in ontvangst te
nemen.
Perlei, Pippa en Babet moesten de strijd aangaan met jongens uit groep 5 en 6. De 3 kanjers uit groep 5 waren
niet onder de indruk van hun tegenstanders en wonnen hun eerste wedstrijd maar liefst met 10-0. Een hele
knappe prestatie van de meiden.
Alle deelnemers waren erg enthousiast over het toernooi waar de Zon voor het eerst aan heeft deelgenomen.
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Ouderbuffet tijdens kerstdiner door Ouderraad

Ouder buffet
Dit jaar bieden we voor de ouders tussen 17.15 uur en 18.15 uur (dus tijdens het
kerstdiner van de kinderen) in de versierde aula soep, een broodje en glühwein
aan.
De kosten hiervoor bedragen € 5,- per persoon. De kaarten konden tot vandaag
gekocht worden op school bij de ouderraad. Zonder kaart geen toegang!

Gevonden voorwerpen
Naast de hoofdingang staat aan de linkerkant een grote zwarte gevonden voorwerpenbank. Deze bank wordt
iedere vakantie geleegd. Kleding en handdoeken worden gewassen en samen met schoenen en andere
attributen naar een goed doel gebracht. Kijkt u a.u.b. of er nog iets van uw kind(eren) bij zit.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt op vrijdag 17 januari 2020.

1) Extern aangeleverd door de Bibliotheek
De kerstvakantie komt er weer aan! Dat betekent gezellige avonden met spelletjes,
kerstfilms en.. lezen! In onze nieuwsbrief besteden we weer aandacht aan de leukste
nieuwe boeken én lees je waarom het zo goed is om te blijven (voor)lezen in de
vakantie. Slaat de verveling toe? Werp dan eens een blik in onze jeugdagenda waarin
alle activiteiten voor december staan. En wist je dat je extra voordelen hebt als je lid
bent van de bibliotheek? Nieuwsgierig geworden? Klik op de
link. https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd/tips-van-de-leesconsulent.html

2) Extern aangeleverd door de kerk
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Het kerstverhaal van toen naar nu zoekt
jou……………………….
Kom je wel eens in de kerk? Of juist nooit? Voor het kerstverhaal maakt het niet uit.
Altijd al eens willen weten hoe het eeuwen oude kerstverhaal zou zijn als het zich nu
afspeelde?
En zou je graag mee willen doen in het kerstverhaal van vroeger of juist in die van nu?
Zit je in groep 3, 4 of 5?
Dan is dit je kans om mee te doen tijdens kerstavond op 24 december in de kerk,
voor de kinderen van groep 3 tot en met groep 8.
En hou je van zingen? Kom dan samen met ‘4-YOU’ zingen met de kerst.
Je kan komen oefenen op dinsdagavond van half 7 tot half 8 in de kerk.
Opgeven of wil je wat meer informatie dan kan dit door te bellen of appen naar
Anneke 06-11465465.
Verder is iedereen welkom op kerstavond om in de kerk te komen kijken naar het
kerstverhaal wat wordt opgevoerd door kinderen van school.
Als je mee gaat spelen noteer dan alvast in de agenda :
Woensdag 18 december gelijk uit school oefenen in de kerk.
De kerstviering op kerstavond 24 december is van 19.00 tot 20. 00 uur in de kerk.

angeleverd door
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