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Schooljaar 2019 – 2020 - nr. 7 – 17 januari 2020           

 

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Nieuws uit het team 
-   Ouderraad bedankt 
-   Even voorstellen 
-   De Nationale Voorleesdagen 
- Nieuwe leerlingen 

-  Studiedag en voorjaarsvakantie 
-  Rapportgesprekken 
- Volgende nieuwsbrief 
- 3 x extern aangeleverd door de 

Bibliotheek, Videt en door AKU
1 aparte bijlage: Flyer Oudercursus Positief Opvoeden 
 

Nieuws uit het team 
We doen het toch samen!  
Het zinnetje “We doen het toch samen” heb ik als directeur de afgelopen maanden veel gehoord. 
Collega’s uit het team benoemden deze zin op het moment dat er een andere collega ziek was. 
Leerlingen zeiden dit in de gangen tegen elkaar als er iemand hulp nodig had of als ze samen aan een 
opdracht mochten werken. Maar ook hoorde ik dit ouders zeggen bij het klaarzetten en het 
opruimen van alle feestelijke activiteiten en de versieringen in december. En als ik die zin dan hoor, 
dan geeft dat veel energie en een enorm goed gevoel. De kracht van onze school komt mede ook 
omdat we het samen doen. Samen geven we vorm aan het onderwijs binnen de school. Door de 
aanwezige ouderhulp kunnen we samen die activiteiten doen waarbij extra handen nodig zijn. Ik blijf 
enorm dankbaar voor alle hulp van alle ouders, de enorme inzet van de teamleden om te zorgen 
voor goed onderwijs en voor de goede sfeer waarbinnen wij onze leerlingen onderwijs kunnen 
geven. Ik hoop dat we nog heel lang met elkaar kunnen zeggen: “We doen het toch samen!”  
  
Nieuwe baan juf Sanne  
De afgelopen 1,5 jaar was juf Sanne, naast haar baan als onderwijsassistent op De Zon, aan het 
studeren aan de PABO. Na de krokusvakantie gaat juf Sanne de laatste fase van haar opleiding in en 
start zij met haar eindstage. Na de krokusvakantie stopt zij bij ons en gaat ze aan de slag bij een 
andere school binnen onze stichting. Dat houdt in dat wij op zoek gaan naar een nieuwe collega die 
ons team komt versterken als onderwijsassistent. Wij wensen Sanne heel veel plezier toe in haar 
nieuwe baan. 
  
Staking 30 en 31 januari  
Voor de zekerheid even in deze nieuwsbrief ook de vermelding dat tijdens de onderwijsstaking van 
30 en 31 januari onze school dicht is voor de leerlingen. Eerder deze week hebben wij u een mail 
gestuurd met daarin onze onderbouwing voor deze keuze.   
  
Opleiden in de school  
Als team vinden wij het belangrijk dat niet alleen leerlingen bij ons op school mogen leren. Dat houdt 
in dat er binnen onze school ook een groot aantal stagiaires meedraait. Vanaf eind januari begint 
de tweede periode van de stages binnen onze school. Vanaf dat moment kan het zijn dat u als ouder 
nieuwe gezichten in de school tegenkomt. Mocht er in de groep van uw kind een stagiaire 
meedraaien voor de gehele tweede periode, dan wordt u via een mail geïnformeerd hierover. De 
stagiaire zal zichzelf dan aan u voorstellen. Wij zijn blij dat we zoveel mensen mogen en kunnen 
opleiden voor het onderwijs.   
  

  Nieuwsbrief 
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Ouderraad bedankt! 
 

Langs deze weg willen wij onze Ouderraad en alle hulpouders die geholpen 
hebben, 
bedanken voor alle activiteiten in november en december. 
Allereerst de prachtige Sinterklaasversiering in school en deze werd in no-
time omgetoverd in kerstsferen.  
Ook het buffet tijdens het kerstdiner van de kinderen was super 
georganiseerd. 
Dus hierbij, Ouderraad bedankt!  
 

Even voorstellen 
 

Beste ouders en verzorgers ik zal mij even voorstellen…… 

Ik ben Gabriëlle Schot, ben 29 jaar oud en woon in De Kwakel samen met 
mijn vriend en mijn zoontje van 1 jaar oud. Ik ben na de kerstvakantie 
gestart als onderwijsassistent voor de groepen 1/2. Ik vind het leuk om als 
onderwijsassistent op de zon te mogen werken, ik zal de leraren van de 
kleutergroepen ondersteunen waarbij nodig is. Mijn werkdagen zijn 
maandag, dinsdag en donderdag. 
Ik weet al vanaf jongs af aan dat ik met kinderen wil werken, ik word vrolijk 
van kinderen en vind het leuk om ze elke dag te stimuleren bij hun ontwikkeling. Ik zie graag dat 
kinderen met plezier naar school komen, met plezier naar huis gaan en weer zin hebben in een 
nieuwe schooldag.  
In mijn vrije tijd doe ik thema kinderfeestjes bij mensen thuis en doe ik leuke dingen met mijn gezin 
en vrienden.  
Ik kijk uit naar een leuke tijd op de Zon. 
Groetjes Gabriëlle 

 

De Nationale Voorleesdagen 
 

Woensdag 22 januari t/m 1 februari  zijn de Nationale Voorleesdagen.  
Tijdens deze dagen is het de bedoeling extra aandacht aan het voorlezen te besteden.  
Leuk als jullie thuis hier ook extra aandacht aan geven.  
Elke groep gaat in deze week voorlezen aan zijn duo-groep.  
De bovenbouw krijgt een workshop voorlezen op maandagmiddag 20 januari. 
Het prentenboek van het jaar is ‘Moppereend’ van Joyce Dunbar.  
 

Nieuwe leerlingen 
 
De volgende kinderen beginnen/zijn begonnen bij ons op school: 

- Livia Maarsen en Timo Stolk in groep 1/2A bij Juf Sandra en Juf Astrid 
- Benedita Benjamin in groep 4 bij Juf Ylana. 

 
Wij wensen hen een fijne speel- en leertijd toe bij ons op school. 
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Studiedag en voorjaarsvakantie 
 
Dinsdag 4 februari is de eerstkomende studiedag voor de leerkrachten. 
Alle leerlingen zijn vrij deze dag. 
De voorjaarsvakantie is van maandag 17 t/m vrijdag 21 februari 2020. 
 

Rapportgesprekken 
 

Op donderdag 6 en dinsdag 11 februari vinden er gespreksavonden plaats. Voor de groepen 1 t/m 7 
zijn dit rapportgesprekken. In de groepen 8 worden de adviesgesprekken gehouden. De gesprekken 
worden gehouden in de middag en de avond. 
 
Bij de groepen 5, 6, 7 en 8 verwachten wij ook dat uw kind aanwezig is.   
 
Het intekenen voor deze gesprekken kunt u deze keer voor het eerst zelf doen via de website van 
basisschool De Zon: https://www.basisschooldezon.nl/. Op de website vindt u bovenin de pagina een 
groene knop ‘oudergesprekken inplannen’.  
 
Vanaf maandag 27 januari om 9.00 uur kunt u via die knop de rapportgesprek(ken) van uw kind(eren) 
zelf inplannen. U krijgt geen bevestigingsmail van de tijd die u reserveert, dus zorg dat u zelf de 
datum en tijd goed noteert.  
 
De beschikbare tijden staan open om ingevuld te worden. Is een bepaalde tijd al bezet, dan kleurt 
deze rood.   
Als u meerdere kinderen heeft is het belangrijk dat u tussen beide gesprekken 10 minuten vrij laat. 
Op die manier is er genoeg tijd om naar het andere lokaal te lopen. Vb: 1e gesprek 19.00 uur dan 2de 
gesprek om 19.20 uur. 
 
Uw kind krijgt zijn/ haar rapport op maandag 3 februari mee naar huis.  
Mocht u de rapportmap van uw kind nog thuis hebben, wilt u deze dan zo snel mogelijk inleveren bij 
de leerkracht? 

 

Volgende nieuwsbrief 
 
De volgende nieuwsbrief komt op vrijdag 7 februari 2020. 
 

1) Extern aangeleverd door de Bibliotheek 
 
De bibliotheek staat eind januari altijd in het teken van de Nationale Voorleesdagen. Lekker veel 
aandacht voor voorlezen, want voorlezen is een feestje! In onze nieuwsbrief van januari vind je weer 
de leukste (voor)leestips en ontdek je waarom voorlezen zo’n feestje is. En wil je eens wat anders 
met voorlezen doen? Kies dan eens voor gedichten of digitale prentenboeken. Of kom naar ons 
Internationaal Voorleesfestival op 1 februari! Klik op de link voor meer 
info: https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd/tips-van-de-leesconsulent.html 
 

2) Extern aangeleverd door Videt 
Op de website van Videt vindt u de nieuwste activiteiten: 
https://www.videt-uithoorn.nl/agenda-activiteiten/ 
 

https://www.basisschooldezon.nl/
https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd/tips-van-de-leesconsulent.html
https://www.videt-uithoorn.nl/agenda-activiteiten/
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3) Extern aangeleverd door Atletiek Klub Uithoorn 
 

Op zondag 26 januari is het weer zover. De 36e editie van de Uithoorn Mooiste loop. 
Speciaal voor de jeugd t/m 11 jaar is er de 1 km GeZZinsloop. 
Doe mee !  
Gratis inschrijven en elk kind dat deel neemt ontvangt een Goodybag ! 
En… jouw school maakt kans op een wisselbeker in geval van de meeste deelnemers. 
(verhoudingsgewijs). Een goede reden om zoveel mogelijk kinderen uit je eigen klas mee te nemen ! 
De start is om 10.30uur. 
Inschrijven vanaf 9.30uur op Sportpark Randhoorn 
Meer informatie is te vinden op www.uithoornsmooiste.nl 
Tot snel ! 
Atletiek Klub Uithoorn 
 

 

 
 

http://www.uithoornsmooiste.nl/

