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In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Nieuws uit het team  

- Studiedag 25 januari 

- Rapportgesprekken 

- Nieuws uit groep 4B   

- Volgende nieuwsbrief 

- 2 x extern aangeleverd: 1 x door de 
Voedselbank en 1 door de Bibliotheek 

Nieuws uit het team 
Vanaf 1 februari starten er 2 nieuwe collega’s bij de kleutergroepen: Juf Gabrielle en juf Rola. Zij 
komen in de kleutergroepen de leerkrachten ondersteunen. Juf Gabrielle is aanwezig op maandag, 
dinsdag en donderdag. Juf Rola komt op woensdag en vrijdag werken. Wij zijn erg blij met deze extra 
ondersteuning in de groepen 1/2.  
 

Studiedag maandag 25 januari 
In onze schoolkalender stond op maandag 25 januari een studiedag gepland. Als de school dan weer 
open mag, dan kiezen wij ervoor om les te geven en de studiedag te laten vervallen.  
Mocht de school gesloten blijven, dan gaat onze studiedag voor alle leerkrachten wel door in digitale 
vorm. Dat betekent dat er deze dag dan geen noodopvang is en er geen online lessen worden 
gegeven. De opvangorganisatie, waar uw kind normaal gesproken is aangemeld, is hiervan op de 
hoogte en zorgt deze dag voor opvang voor de gehele dag. 

  

Rapportgesprekken  
Begin februari staan de rapportgesprekken gepland. Normaal gesproken kunnen wij op dit moment 
met u zowel het rapport als de eventueel afgenomen CITO-toetsen met u bespreken. Het ziet er naar 
uit dat wij op dat moment de gegevens nog niet compleet hebben. De rapportgesprekken zullen dan 
ook naar alle waarschijnlijkheid worden verschoven. We zullen u hiervan op de hoogte houden. 
 

Nieuws uit groep 4B 
Wat is het stil in de klas zo zonder de kinderen! Gelukkig zien en 
spreken we ze dagelijks online. Zo knap hoe alle leerlingen het 
thuiswerken weer op hebben gepikt. En wat fijn dat de mensen 
thuis hun kinderen zo goed begeleiden, top! Want het is best pittig zelf 
thuis werken en de kinderen helpen als het nodig is. De kinderen 
maken echt goed de taken en..... als het werk af is, tekent iedereen zijn 
taken netjes af in Zuluconnect.  
 
 
 

  Nieuwsbrief 
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Tijdens de eerste dag van het thuiswerken hebben alle leerlingen van 4B een wens in de ‘chat’ getypt 
voor 2021. Hierbij een aantal van hun wensen:  

“Ik wens voor iedereen lichtjes in het donker!” 

“Ik wil dat iedereen weer naar school kan.” 

“Gelukkig nieuwjaar” 

“Ik wens dat iedereen gezond blijft” 

“Dat we lekker met opa en oma kunnen knuffelen” 

“Elke dag een “een goetmoning “ 

“Dat iedereen gezond blijft met veel liefde voor   2021”“Ik hoop dat ik mijn verjaardag kan vieren 
met alle lieve vrienden en familie” 

“Dat we weer veel leuke dingen kunnen doen” 

“Dat we weer mogen sporten” 

“Weer kunnen spelen met vriendjes en vriendinnetjes” 

“Gezond 2021” 

 
De afgelopen periode hebben we weer veel nieuwe dingen 
geleerd in groep 4. Zo hebben de kinderen bijvoorbeeld geleerd 
dat vermenigvuldigen herhaald optellen 
is, intensief wordt geoefend met de spellingregels zoals woorden 
die eindigen op ‘d’, en bij taal hebben ze geleerd 
een bijvoeglijk naamwoord te herkennen in een zin. Vanaf nu 
kunnen de leerlingen ook alle hoofdletters schrijven!  
 

Ze hebben leuke verhalen geschreven waarbij ze goed 
dachten aan hoofdletters en punten. Tevens kunnen ze een ‘Elfje’ schrijven. In groep 4B zitten een 
paar heuse schrijvers in de groep, ze hebben prachtige verhalen geschreven!  

  
We hebben veel creatieve 
opdrachten gedaan zoals een 
speculaaspop versieren, 
marionetten pieten 
gemaakt, pietengym enz.  
 
 

 
 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief komt op vrijdag 5 februari 2021. 
 

1) Extern aangeleverd door de Voedselbank 

Beste leerlingen, leerkrachten en ouders van De Zon 

Van 7 tot en met 11 december jl. heeft de kraam van de voedselbank bij jullie in de aula gestaan. In 
deze week is iedereen heel druk geweest met het inzamelen van levensmiddelen. Toen wij die 
vrijdagmiddag alles weer kwamen afbouwen zagen wij dat er 24 volle kratten stonden! 
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Vanuit deze kratten zullen allemaal weer nieuwe kratten worden gemaakt met aanvulling van wat 
groenten en vlees. In de kratten zaten zoveel spullen 
dat we zeker alle gezinnen die in Uithoorn en De 
Kwakel gebruik maken van de voedselbank (ruim 60) 
hier 1 week mee kunnen helpen. Ook stond er nog 
een krat vol met cadeautjes voor de kinderen, dus die 
gaan we hier zeker ook heel blij mee maken. 

Wij willen iedereen heel erg bedanken en hopen nog 
een keer terug te mogen komen op De Zon. 
Namens Voedselbank Uithoorn & De Kwakel, 
Monique van der Helm en Isabella Stevens 

 
  

2) Aangeleverd door de Bibliotheek 
De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar! We beginnen het nieuwe jaar helaas met een 

strenge lockdown. Gelukkig zijn er online nog veel mogelijkheden en kun je nog gewoon 

naar de Bibliotheek komen om gereserveerde boeken af te halen. Blijf vooral lekker 

(voor)lezen en genieten van boeken. Dat kan met een echt boek, maar natuurlijk ook via 

de tablet, de computer en zelfs via Netflix. In deze nieuwsbrief lees je hier alles over. Klik 

op de link https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-de-

leesconsulent.html?utm_source=NieuwsbriefDBOS&utm_medium=email&utm_campaign

=Zon 
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