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Schooljaar 2019 – 2020 - nr. 8 – 7 februari 2020          

 

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Nieuws uit het team 
- Vakantierooster 2020-2021 
- Even voorstellen 
- Nieuwe leerling 
- Uitnodiging dansvoorstelling 
- Studiedag 

1 aparte bijlage: Folder Kanjertraining 

- Gevonden voorwerpen 
- Voorjaarsvakantie en volgende 

nieuwsbrief 
- 2 x extern aangeleverd 1 x door de 

Bibliotheek en 1 x door de kerk 
 

 

Nieuws uit het team 
 
Kanjertraining 
Op onze school maken wij gebruik van de methode Kanjertraining voor sociaal emotionele 
ontwikkeling. Door het werken met deze methode leren wij onze leerlingen omgaan met 
verschillende sociale situaties. Als basis voor ons onderwijs is het belangrijk dat het pedagogisch 
klimaat in de school in orde is.  
Omdat het voor ouders natuurlijk ook heel interessant is om een beter beeld te krijgen van deze 
methode, vindt u in de bijlage een folder over de Kanjertraining. Ook verwijzen wij naar de 
website www.kanjertraining.nl 
 

Vakantierooster 2020-2021 
 
Het vakantierooster van het basisonderwijs voor Uithoorn voor schooljaar 2020-2021 ziet er als volgt 
uit: 

Herfstvakantie Maandag 12-10 t/m vrijdag 16-10-2020 

Kerstvakantie Maandag 21-12 t/m vrijdag 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie Maandag 22-02 t/m vrijdag 26-02-2021 

Pasen Vrijdag 02-04 t/m maandag 05-04-2021 

Koningsdag Dinsdag 27-04-2021 

Meivakantie Maandag 03-05  t/m vrijdag 14-05-2021 

Pinksteren Maandag 24-05-2021                                

Zomervakantie Maandag 12-07 t/m vrijdag 20-08-2021 
De losse studiedagen voor het schooljaar 2020/2021 worden gecommuniceerd op een later tijdstip 

dit schooljaar.  
 

Even voorstellen.... 
 
Ik ben Vanessa Houtman en ik ben deze week begonnen als zij-instromer bij groep 5A. Geboren en 
getogen als Twentenaar woon ik nu toch alweer bijna zeven jaar in Uithoorn met mijn man en drie 
dochters (van 2, 4 en 6). Al sinds mijn tijd bij een bank dacht ik na over omscholing tot leraar en dit 
jaar is het dan zo ver. Ik heb erg veel zin om hier te leren en aan de slag te gaan. Ik ben drie dagen in 
de week op De Zon te vinden en één avond in de week ga ik zelf weer naar school. Naast werk, studie 
en gezin zit ik het liefst met mijn neus in een leesboek. Hopelijk tot ziens op het schoolplein. 

  Nieuwsbrief 

http://www.kanjertraining.nl/
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Nieuwe leerling 
In maart 2020 wordt Lisa van Rijn 4 jaar en begint bij ons op school. 
Zij komt in groep 1/2B bij Juf Mery en Juf Linde. 
Wij wensen haar een fijne speel- en leertijd toe bij ons op school. 
 

Uitnodiging dansvoorstelling donderdag 5 maart 
Donderdag 5 maart krijgen alle groepen dansles op school, 
gegeven door professionele dansdocenten van “DansInSchool”. 
Deze dansvoorstelling heet: “Dansend door de tijd”.  
Voor deze dag gelden de normale schooltijden en verdere 
informatie volgt later via de eigen groepsleerkracht.  
 
Beste ouders, 
Wij nodigen u daarom van harte uit om op deze donderdag te 
komen kijken naar deze dansvoorstelling. U ziet dan het 
resultaat van een gezamenlijk cultuurproject. 
U wordt uiterlijk 14.10 uur verwacht in de aula, alwaar u te horen krijgt, waar u plaats mag nemen. 
We hopen op een grote opkomst, want alle kinderen hebben die dag hun best gedaan om er met 
elkaar iets moois van te maken. 
Tot ziens op donderdag 5 maart! 
 

Studiedag maandag 16 maart 
De eerstvolgende studiedag voor de leerkrachten is maandag 16 maart a.s. 
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij deze dag. 
 

Gevonden voorwerpen 
Naast de hoofdingang staat aan de linkerkant een grote zwarte gevonden 
voorwerpenbank. 
Deze 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. 
 
 

Vanuit de Ouderraad 
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en kinderen van RKBS De Zon, 
 
Dit jaar organiseren we weer een Fancy Fair op school. Zet allemaal 

zaterdag 21 maart van 14.00-19.00 uur  
in je agenda om gezellig even te komen kijken! 

 
Wat is precies een Fancy Fair?    
In de aula zal o.a. een Rad van Avontuur aanwezig zijn waarbij u leuke prijzen kunt winnen. Ook is er 
gedacht aan een hapje en een drankje voor jong en oud. In de lokalen beneden is er van alles te doen 
voor alle kinderen. Denk hierbij aan een disco, knutselen, schminken en de rest houden we nog even 

als verrassing 😊. De kinderen kunnen voor een kleine bijdrage een strippenkaart kopen om aan alle 
activiteiten mee te doen. (alle leerlingen krijgen er in ieder geval 1 mee naar huis) 
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Wat wordt er met de opbrengst gedaan?              
De opbrengst van de gehele Fancy Fair wordt gebruikt voor de kinderen en de school. De Ouderraad 
beheert deze rekening en kijkt in overleg met school wat hiervan bekostigd wordt. We hebben 
voorgaande jaren het technieklokaal bekostigd, de aula aangekleed en het schoolplein opnieuw 
ingedeeld. Het doel van 2020 is om de nieuwe indeling die voor het groep 8-plein is gedaan, door te 
voeren door de hele school. Mocht er nog geld over zijn, dan willen we de muziekinstallatie 
verbeteren. 
 
Hoe kunt u helpen?            
Uiteraard kunnen we een Fancy Fair niet organiseren zonder uw hulp. Het Rad van Avontuur kan niet 
draaien, zonder mooie prijzen. Heeft u of kent u mensen, familie, vrienden etc.. die voor ons spullen 
hebben of geld om zelf prijzen te kopen? Meld je dan bij ons aan via or@basisschooldezon.nl ovv 
Sponsoring FF.  
Heb je vragen en weet je niet of je wat kan betekenen voor ons, spreek dan een Ouderraad lid aan. 
Ook op de dag zelf, vragen wij uw hulp.  
Dinsdag 11 februari, tijdens de rapportavond, staan wij met intekenlijsten hiervoor bij de OR-tafel. 
Op alle andere dagen liggen deze intekenlijsten bij de Administratie, in het kantoor van Ingrid. 
Alvast bedankt voor de moeite en we hopen iedereen te mogen verwelkomen tijdens de Fancy Fair! 
 
Met vriendelijke groet, 
De Ouderraad, 
Matthijs, Maurits, Susan, Mirella, Muriel, Raymond, Melanie, Martine, Daphne 
 

Automatische incasso ouderbijdrage 
Volgende week gaat de Ouderraad de 2e ronde incasseren van de ouderbijdragen. 
Dit voor degene die voor 2 termijnen hebben gekozen, ook wordt de ouderbijdrage geïncasseerd 
voor kinderen die net begonnen zijn op school. 

 

Voorjaarsvakantie en volgende nieuwsbrief 
De voorjaarsvakantie is van maandag 17 t/m vrijdag 21 februari 2020. 
De volgende nieuwsbrief komt op vrijdag 28 februari 2020. 
 

1) Extern aangeleverd door de Bibliotheek 
De leesvaardigheid van jongeren gaat achteruit. Er wordt steeds minder gelezen. Je leest 

en hoort het overal in de media. Maar gelukkig kun je als ouder veel doen! Lees lekker 

zelf een boek en besteed dagelijks aandacht aan voorlezen. Ja, ook nog aan kinderen uit 

de bovenbouw! En zorg voor gezellige boekenpraatjes. Hoe je dat doet? In onze 

nieuwsbrief lees je hier meer over én krijg je natuurlijk weer de leukste boekentips. Klik 

op de link voor meer info: https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd/tips-van-de-

leesconsulent.html 
  

2) Extern aangeleverd door de kerk 
 

Gezinsviering 23 februari 2020: ZET JE MASKER AF! 
Het is carnaval deze zondag dus ook in de kerk. Iedereen mag verkleed komen naar de kerk, en je 
mooiste masker opzetten. En daar gaat het deze zondag over we zetten namelijk allemaal wel eens 
een masker op met carnaval of in het dagelijks leven. Maar waarom zetten we nu een masker op? Of 
kunnen we dat masker beter afzetten? Je mag een masker thuis versieren/ inkleuren en opzetten 
tijdens de viering.  
We zien jullie heel graag zondag 23 februari om 9:30.  
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