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In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Terug- en vooruitblik 

- Thuisonderwijs 

- Geboortenieuws 

- Inzameling voor de voedselbank 

- Bedankje ouderraad 

- Volgende nieuwsbrief 

Nieuwjaarswens 
 

Voor de laatste dagen van het jaar 
veel gezelligheid met elkaar 

Maak deze dagen met elkaar speciaal, 
Ook al kan dat minder uitbundig dan normaal. 

Wij wensen jou een jaar met elke dag een beetje zon 
en veel positieve dingen als dat eens even kon. 
Veel liefde, vriendschap, gezondheid en geluk, 

dan kan 2021 zeker niet meer stuk 
 

Namens het gehele team van De Zon 
 

Thuisonderwijs 
Afgelopen week heeft u een mail ontvangen met daarin de uitleg over hoe wij het thuisonderwijs 
vanaf 4 januari vorm gaan geven. De afgelopen dagen zijn de leerlingen voornamelijk bezig geweest 
met zelfstandig werk. Vanaf 4 januari komt daar dus verandering in. We hopen uiteraard dat de 
uitleg duidelijk genoeg was. Mocht u nog met vragen zitten, dan kunt u altijd contact opnemen met 
de leerkracht van uw kind.  
 
Vandaag vindt u onze online kerstviering via deze link 
 

Geboortenieuws 
Afgelopen maandag 14 december is Meester Evert opnieuw vader geworden van 2 mooie dochters 
Eleanor en Emily. Evert en zijn vrouw maken het goed. Hun zoontje Henry is heel blij met zijn 2 lieve 
zusjes. Wij willen hen heel veel geluk toewensen met z’n allen.  
 

Inzameling voor de voedselbank 
 
Inde vorige nieuwsbrief hebben wij een oproep gedaan om de voedselbank te steunen. En daar is 
door iedereen massaal gehoor aan gegeven.  
Met z’n allen hebben we wel 24 grote kratten kunnen vullen voor de voedselbank. Dat betekent dat 
er straks veel gezinnen door deze bijdragen een iets rijker gevuld pakket ontvangen. De voedselbank 
is ons heel dankbaar voor de betrokkenheid voor de vele gezinnen die hiermee (een klein beetje) 
geholpen zijn. 
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Ouderraad bedankt! 
 

Langs deze weg willen toch nog even onze Ouderraad in het zonnetje zetten. Zij hebben ‘achter de 

schermen” een hoop werk verricht voor onze school. Dankzij de inzet van de ouderrad hebben wij 

met de leerlingen een fantastisch sinterklaasfeest kunnen vieren. In dezelfde week hebben zij ook 

nog de gehele school in kerstsfeer gezet. Als team, en namens alle leerlingen, willen wij de ouderraad 

daar enorm voor bedanken. Mede door jullie is de decembermaand op school toch heel feestelijk 

geweest.  Ouderraad bedankt! 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief komt op vrijdag 15 januari 2021. 
 


