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In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Nieuws uit het team 

- Kerstactiviteiten 

- Kerstborrel voor ouders tijdens 
kerstdiner 

- Ouderraad bedankt 

- Personele zaken 

- Instroomgroep 

- Even voorstellen 

- Nieuwe leerlingen en afscheid 
leerlingen 

- Gevonden voorwerpen 

- Eerstvolgende studiedag 

- Kerstvakantie 

- Volgende nieuwsbrief 
 

 

 
 

Nieuws uit het team 
 
Het is weer kersttijd. Een heel gezellige periode in en buiten de school. We hebben versierde klassen 

en gangen en een prachtige kerstboom in de aula. Er worden liedjes geoefend en volgende week 

vieren we het kerstfeest met elkaar op vrijdag. Goed u daar te zien. 

Het koude winterweer is gezellig maar zorgt helaas ook voor zieke leerlingen én leerkrachten. Het is 

dan een uitdaging om de zieke leerkrachten te vervangen. De vervanging die lukt wordt meestal 

gedaan door collega’s die een dag extra willen komen werken. We zijn blij dat het vaak lukt om 

dankzij hun flexibiliteit het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. De piek in ziekte en het 

tekort aan invallers en leerkrachten zorgen ervoor dat het helaas niet altijd meer lukt een vervanging 

te organiseren. We vinden dit ontzettend jammer, maar ontkomen hier niet aan. Vandaar dat wij in 

nood soms een klas opdelen in andere klassen of in het uiterste geval groepen naar huis sturen. Dit is 

echter iets dat wij het liefste willen voorkomen. We zetten er samen de schouders onder en blijven 

ons uiterste best doen. 

Het team is volop bezig het onderwijs elke dag weer zo goed mogelijk vorm te geven en zich verder 

te ontwikkelen. Op de afgelopen studiedag van 2 december is er hard gewerkt aan één van onze 

speerpunten: lezen en leesmotivatie. Lezen zorgt voor een betere woordenschat en daardoor meer 

begrip van andere teksten. Daar besteden we veel aandacht aan op De Zon. Ook zijn we aan de slag 

gegaan met het vormgeven van lessen rondom Blink. De methode van Wereldoriëntatie, 

Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur & Techniek. Zo bouwen we samen verder aan goed 

onderwijs voor onze leerlingen dit jaar en in 2023. 
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Kerstactiviteiten  
Vanaf afgelopen dinsdag hangt bij de klassen een intekenlijst voor het 
kerstdiner. Hierop kan u of uw kind aangeven wat hij/zij meeneemt naar het 
kerstdiner.   
Vandaag en morgen worden in alle groepen kerststukjes gemaakt. De 
leerlingen hoeven alleen een eigen kaars mee te nemen voor in het 
kerststukje. Verder wordt alles verzorgd.     
 
Vrijdag 16 december is het een Foute Kersttruiendag. Trek je meest foute 

kersttrui aan! Heb je geen kersttrui? Trek dan een andere leuke trui óf iets anders feestelijks aan. 
 
A.s. maandag 19 december nemen alle leerlingen hun (plastic) bord, beker en bestek voorzien van 
naam in een tas mee naar school, alvast voor het kerstdiner.  
 
Dinsdagmiddag 20 december gaan de groepen 5 t/m 8 naar de kerk. Zij gaan daar luisteren naar een 
kerstverhaal. 
 
Woensdag 21 december is van 17.30 – 18.30 uur het kerstdiner. De gerechten kunnen om 17.15 uur 
in de klas worden gebracht. Tijdens het kerstdiner wordt door de ouderraad voor de ouders iets 
leuks geregeld, hieronder leest u hier meer over. 
Na het kerstdiner halen de ouders van de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 hun kinderen bij de 
klassen op. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 komen zelfstandig naar buiten.   

 
Op vrijdag 23 december hebben we een kerstviering in de aula met de hele 
school. 
Ouders en grootouders zijn daarbij van harte welkom. 
Het thema van deze viering is: 
Een bijZONder kerstpakket! De bedoeling is dat wij daadwerkelijk kerstpakketten 

gaan samenstellen en wel voor de stichting Help ons helpen 0297. Deze hele week t/m vrijdag 16 
december kunnen er spullen van het bijgesloten wensenlijstje ingeleverd worden. In de aula staan 
verzameldozen waar u uw spullen in kunt doen, er is al best veel ingeleverd, maar kijk of u nog iets 
kunt missen. Het is zeker niet verplicht om iets in te leveren, maar kijk wat voor u haalbaar is.   
 

Kerstborrel voor ouders tijdens kerstdiner 
Tijdens het kinderkerstdiner op woensdag 21 december zal de OR een gezellige kerstborrel in de aula 
organiseren voor alle ouders van De Zon. Samen met een stel enthousiaste ouders verzorgt de OR die 
avond de hapjes. Om verspilling te voorkomen, willen we graag een idee hebben hoeveel ouders er 
komen. Daarom vragen we u, u vóór a.s. zaterdag 17 december aan te melden voor de borrel via de 
volgende link: https://forms.gle/bZdv4gudwZYK7eJy6 (Er zijn geen kosten verbonden aan de borrel.) 
We zien er naar uit om weer eens gezellig met elkaar te borrelen! Hopelijk tot de 21ste!   

 

Ouderraad bedankt! 
Langs deze weg willen we onze Ouderraad heel hartelijk bedanken! 
Zij verrichten een hoop werk ‘achter de schermen’ voor onze kinderen. Dankzij hun inzet hebben wij 
met de leerlingen een mooi Sinterklaasfeest kunnen vieren. Ook hebben zij de gehele school eerst in 
Sintsfeer en gelijk daarna in kerstsfeer. 
Namens het team en alle leerlingen willen wij de Ouderraad hiervoor bedanken! 
 

https://forms.gle/bZdv4gudwZYK7eJy6
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Personele zaken 
 

• Juf Vanessa (4A) gaat na de kerstvakantie met zwangerschapsverlof. Meester Maarten (5A) 
zal na de kerstvakantie op maandag en dinsdag, naast zijn dagen in groep 5A, ook groep 4A 
gaan lesgeven. 

• Juf Anne (1/2B) gaat na de kerstvakantie een dag extra werken. Zij gaat ook op dinsdag 
lesgeven aan de kleuters van de kikkergroep (1/2B). 

• Juf Annelies van de Vlindergroep (1/2A) stopt per 1 januari met werken op De Zon. Wij 
wensen haar veel succes toe met een nieuwe uitdaging. 

 

Instroomgroep 
 
Na de kerstvakantie gaan we starten met een instroomgroep, waarin alle kinderen die 4 jaar worden 
plaats nemen. Voor deze groep hebben wij de bezetting rond kunnen krijgen voor de maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag. Voor de woensdag krijgen de kleuters een vaste plek in één van de 
andere kleutergroepen of ouders hebben de mogelijkheid om hun kleuter thuis te laten. 
De groep gaat gedraaid worden door Juf Esther en Juf Jill (nieuwe leerkracht die zich hieronder aan u 
voorstelt). 
 
Onderstaande kinderen worden in december en januari 4 jaar en beginnen bij ons op school in de 
instroomgroep De Beren: 

- Hailey van Kessel, Mitch Bakker, Sabrina Djibo, Florence Baniaamam, Toby Groot, Liv van der 
Hulst en Raff Kruit. 

 

Even voorstellen 
Beste ouders en kinderen, via deze weg stel ik mij even voor. 

Mijn naam is Jillian Bakmeijer, maar je mag mij Juf Jill noemen. Ik ben 23 jaar oud 
en woon in Aalsmeer. Mijn hobby’s zijn koken, schilderen, spelletjes spelen, 
wandelen en lesgeven. In de zomer heb ik mijn diploma gehaald, waardoor ik 
mijzelf nu echt juf mag noemen! Ik heb super veel zin in dit jaar met jullie! Mocht je 
nog vragen hebben over/voor mij, dan mag je ze altijd komen stellen. Tot snel! 
Groetjes van Juf Jill 
 

 

Nieuwe leerlingen en afscheid leerlingen 
 
De komende week nemen wij afscheid van Puk en Joep van der Meer (groep 8B 
en 5B) Zij gaan verhuizen naar Zweden. Wij wensen hen heel veel geluk in de toekomst. 
 
Na de vakantie starten ook onderstaande kinderen bij ons op school i.v.m. verhuizing: 

- Tijs Durenkamp in groep 1/2A bij Juf Sandra en Juf Astrid 

- Liv Hogenboom in groep 1/2B bij Juf Esther en Juf Anne 

- Noor Durenkamp in groep 4A bij Juf Vanessa en Juf Ashley 
Wij wensen hen een fijne tijd toe bij ons op school. 
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Gevonden voorwerpen 
Op de ‘Zon’ tafel bij de hoofdingang liggen nog aardig wat gevonden voorwerpen. 
Wilt u weer eens kijken of er nog iets van uw kind bij is? 
Blijven er spullen over, dan brengen we dit naar een goed doel. 

 

Eerstvolgende studiedag   
 
Woensdag 1 februari is de eerstvolgende studiedag voor de leerkrachten. Alle leerlingen van groep 1 
t/m 8 zijn vrij deze dag.   
De daarop volgende studiedag is dinsdag 28 maart. 
 

Kerstvakantie 
 
De kerstvakantie start op maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari 2023. 
We starten het nieuwe jaar op school op maandag 9 januari 2023.  
Wij hopen dat iedereen kan genieten van een welverdiende en fijne vakantie! 
 
 

 
 
 

Volgende nieuwsbrief 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 12 januari 2023. 
 

Wij 


