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In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Nieuws uit het team 

- Terugblik kerstactiviteiten 

- Nieuwe leerlingen  

- Rapporten 

- Eerstvolgende studiedag 

- Volgende nieuwsbrief 
 

 
 

 

 
 

Nieuws uit het team 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Ik wil u namens het hele team een gelukkig 2023 toewensen. Wij kijken uit naar een mooi nieuw jaar 
waarin we verder gaan met goed onderwijs bieden, positieve uitdagingen voor de leerlingen creëren 
en natuurlijk veel plezier beleven. Ook dit jaar doen we dat vanuit de kernwaarden die we als school 
hebben vastgesteld: aandacht, bevlogenheid, eigenheid en vertrouwen. Dat is waar wij voor staan en 
waar wij komend jaar het verschil willen maken voor uw kind(eren). 
Wij vinden het contact en het vertrouwen van u als ouders daarin ook heel belangrijk. Wij zorgen 
namelijk samen met u dat uw kind(eren) goed tot leren komen en met plezier naar school gaan. 
Laten we ons daar ook dit jaar samen voor blijven inzetten! 
 
Namens het team van De Zon, 
 
Suzan van der Bruggen 
Directeur 
 

Terugblik Kerstactiviteiten 
 
Nog even een terugblik op de laatste week voor de kerstvakantie. Wat hebben we een leuke week 
gehad. Met op dinsdag een viering in de kerk voor de leerlingen van groep 6,7 en 8. Het was een oud 
verhaal in een modern jasje vertolkt door onze leerlingen. Maria werd een influencer en Jozef had 
zijn ezel ingeruild voor een volkswagenbusje. Yvonne, Anneke en Diaken Jeroen, bedankt voor jullie 
hulp hierbij. 
 
Ook veel dank aan de OR. Voor het versieren van de school maar ook voor het verzorgen van de 
leuke kerstborrel met hapjes en glühwein op woensdag parallel aan het kerstdiner van de leerlingen. 
Ook dank aan alle ouders die hierbij aanwezig waren en zorgden voor de goede sfeer. Vrijdag waren 
jullie weer aanwezig in school om de kerstviering mee te vieren. Dat was een goed begin van een 
welverdiende vakantie. 
 

  Nieuwsbrief 
 
 
 
 
 



2 
 
 

 

Nieuwe leerlingen 
 
In februari worden  onderstaande kinderen 4 jaar en starten bij ons op school: 

- Viènna van Baren en Luciano Bentivoglio. 
 
Zij starten in de instroomgroep De Beren bij Juf Esther en Juf Jill. 
 
Deze week zijn Jade en Siem Vermeulen bij ons op school begonnen. Jade in groep 4A bij Juf Ashley 
en Meester Maarten en Siem in groep 7 bij Juf Angèl en Juf Tessa. 
 
Wij wensen hen een fijne tijd toe bij ons op school. 

 

Rapporten 
 
Op vrijdag 3 februari worden de rapporten meegegeven.  
 
Geeft u de rapportmappen die u thuis heeft staan, binnenkort mee aan uw kind? Het is handig als de 
mappen uiterlijk 27 januari weer op school zijn. 
 
Op woensdag 8 februari en maandag 13 februari vinden de rapportgesprekken plaats.  
Voor de groepen 1 t/m 7 zijn dit rapportgesprekken. In de groepen 8 worden de adviesgesprekken 
gehouden. Alle gesprekken worden gehouden in de middag en de avond.   
Bij groep 6, 7 en 8 is uw kind ook aanwezig bij het gesprek. 
 
Van woensdag 1 februari tot en met vrijdag 3 februari kunt u zich voor een gesprek inschrijven via 
onze website. Op www.basisschooldezon.nl vindt u rechtsboven een groene knop met de tekst 
[Oudergesprekken inplannen]. Na de inschrijving ontvangt u een automatisch gegenereerde 
bevestiging van uw inschrijving per mail. 
 
Als u meerdere kinderen op school heeft, houdt u er dan rekening mee dat u tenminste 10 minuten 
vrijhoudt tussen de gesprekken waarvoor u zich inschrijft. Op die manier kunnen we de uitloop zo 
klein mogelijk houden.  
 

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. 
 

Volgende nieuwsbrief 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 2 februari 2023. 
 

Wij 

http://www.basisschooldezon.nl/

