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Schooljaar 2021-2022  - nr. 8      4 februari 2022 

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Nieuws uit het team 
- Update corona 
- Rapporten en rapportgesprekken 
- Nieuwe leerlingen 
- Nieuws uit groep 5B 

 
 

- Nieuws uit groep 8 
- Studiedag en voorjaarsvakantie 
- Eerstvolgende nieuwsbrief 
- Extern aangeleverd door 

Jeugdgezondheidszorg 

 

Nieuws uit het team 
 
De afgelopen tijd wordt het leven grotendeels gereguleerd door corona. De besmettingscijfers gaan 
door het dak, ook op De Zon merken we dit helaas. We zijn blij dat we de meeste kinderen op school 
kunnen ontvangen. Echter hebben we op dit moment ook te maken met diverse collega’s die 
uitvallen. Vaak lukt het deze collega’s te vervangen. Gezien de veelheid aan vervangingen, lukt dit 
helaas niet meer altijd. We vinden dit ontzettend spijtig, maar ontkomen hier niet aan.  
 
Gelukkig ontvangen wij van veel ouders begripvolle berichten. We zijn daar heel dankbaar voor, want 
wij zien in dat het ook voor u lastig is als er plots een groep thuis moet blijven. Er zijn ook ouders die 
ons vragen een inkijkje te geven in de situatie. Dat zullen we bij deze proberen te doen. 
 
We zullen u meenemen in de afgelopen drie weken. In deze periode met vijftien schooldagen zijn van 
onze ruim twintig groepsleerkrachten er 9 verhinderd geweest om te komen werken. Door corona, 
andere ziekte of langdurige ziekte. In totaal zijn zij op 23 dagen niet inzetbaar geweest, terwijl zij 
normaalgesproken voor de groep zouden staan. Van deze 23 dagen hebben wij 17 dagen kunnen 
vervangen. Er is 6 keer een groep thuis gebleven, waarvan 3 groepen die vandaag thuis zijn.  
 
De vervanging die lukt wordt meestal gedaan door collega’s die een dag extra willen komen werken. 
We zijn blij dat het vaak lukt om dankzij hun flexibiliteit het onderwijs zoveel mogelijk door te laten 
gaan. De piek in ziekte en coronabesmettingen zorgt ervoor dat het helaas niet altijd meer lukt een 
vervanging te organiseren. We doen hiervoor altijd ons best, maar helaas lopen we soms tegen de 
grenzen aan van het mogelijke.  
 
Naast de bovenstaande beschreven situaties waarin wij te maken hebben met een tekort hebben wij 
ook een vacature openstaan voor een leerkracht in onze onderbouw. Mocht u vragen hebben over 
bovenstaande, schroom dan niet contact op te nemen via mail@basisschooldezon.nl.  
 
Ondanks de hierboven beschreven situatie is het team volop bezig het onderwijs elke dag weer zo 
goed mogelijk vorm te geven. Een van onze speerpunten dit jaar is het gebruik van het EDI-model 
(Expliciete Directe Instructie). Ook tijdens de studiedag van afgelopen woensdag stond dit 
instructiemodel centraal. Het was een inspirerende dag waarbij we opnieuw een verdiepingsslag 
hebben kunnen maken hierin, waarmee we ons onderwijs versterken.  
 
 

  Nieuwsbrief 
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Update corona 
 
We zijn blij dat we onze leerlingen zoveel mogelijk op school mogen verwelkomen. Zo trachten wij te 
zorgen voor zo goed mogelijk onderwijs voor elk kind op De Zon. U heeft hierboven kunnen lezen 
over de stand van zaken rond ziektes en vervangingen binnen ons team. 
 
Wat betreft de leerlingen zien we dat u als ouders zoveel mogelijk uw best doet om besmetting te 
voorkomen. Dat vinden we hartstikke fijn. Door het alert zijn op eventuele klachten bij uw kind en 
het in dat geval afnemen van een test, voorkomen we onnodige besmettingen. Ook de preventieve 
zelftests die we vanaf groep 6 aanbevelen, dragen hier aan bij.  
 
Belangrijk: Op het moment dat er sprake is van een positieve test, blijft deze persoon altijd thuis 
en komt hij of zij niet naar school. 
 
We ontvangen met regelmaat ook enkele vragen. Dat is niet gek: want de regels zijn niet altijd direct 
helder terug te vinden. Twijfelt u of u of uw kind in quarantaine moet, dan kunt u gebruik maken van 
de quarantainecheck op: https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/  
 

Rapporten en rapportgesprekken 
 
Vandaag krijgen de leerlingen die op school zijn hun rapport mee naar huis. Andere leerlingen krijgen 
hun rapport de eerstvolgende schooldag mee. In het rapport kunt u de resultaten vinden van de 
afgelopen periode. 
  
In de rapporten vindt u in de meeste gevallen de grafieken met CITO-resultaten. Bij sommige 
kinderen ontbreken deze grafieken omdat zij de toetsserie nog niet hebben afgerond in verband met 
afwezigheid. 
 
Naar aanleiding van het rapport worden oudergesprekken georganiseerd. U heeft zich hiervoor 
kunnen inschrijven via www.basisschooldezon.nl. 
 
Wij vinden het belangrijk om u in de gelegenheid te stellen hiervoor een gesprek te voeren met de 
leerkracht. Om het contact goed te houden vinden wij het belangrijk dat u de leerkracht kunt 
ontmoeten op school. Dit kan alleen als we ons gezamenlijk aan alle maatregelen houden: 
 

- Heeft u klachten passend bij corona? Dan doet u een coronatest. Bij een positieve uitslag 
blijft u altijd thuis. Bij een negatieve uitslag mag u op pad. 

- Alle volwassenen dragen een mondkapje in de school tot zij op een vaste plek zitten op 
ruime afstand van anderen. 

- Iedereen houd te allen tijden ruim afstand.  
- U komt precies op tijd voor het gesprek. Zorg dat u niet meer dan 5 minuten van tevoren 

aanwezig bent. Bent u vroeger, dan vragen we u buiten te wachten.  
 
Belangrijk: In sommige gevallen wijken we af van bovenstaande en voeren we de gesprekken 
digitaal. Dit kan zowel op verzoek van ouders als van de leerkracht. Mocht u het gesprek digitaal 
willen voeren (of digitaal moeten voeren in verband met quarantaine) dan verzoeken we u contact 
op te nemen met de leerkracht. Mocht de leerkracht ertoe besluiten de gesprekken digitaal te 
voeren, dan zal de leerkracht contact met u opnemen. 
 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
http://www.basisschooldezon.nl/
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Nieuwe leerlingen 
 
In februari worden de volgende kinderen 4 jaar en beginnen bij ons op school: 

- Sem de Vries 
- Lauren Bon  
- Sophie Langelaan 

 
Zij starten in de instroomgroep De Beren bij Juf Marijn en Juf Vanessa. Wij wensen hen een fijne tijd 
toe bij ons op school. 
 

Nieuws uit groep 5B 

Groep 5B is met BLINK (onze nieuwe methode Wereldoriëntatie) druk doende met het ontwerpen 
van een futuristisch voertuig dat in de toekomst in de stad het transport van mensen kan uitvoeren. 

Allereerst hebben we gekeken naar steden door de 
eeuwen heen en tekenden we een middeleeuwse 
stad. Daarna bestudeerden we grote metropolen op 
de wereld, zoals Tokyo. Daarbij ontdekten we hoe 
mensen zich in zulke grote, drukke steden 
verplaatsen. Bijvoorbeeld met de ondergrondse. De 
ontwerpen van de kinderen zijn verrassend en 
origineel. Op de foto’s ziet u een aantal ontwerpen die 
gemaakt zijn. 
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Nieuws uit groep 8 
 
Techniekles bij Yuverta 
Groep 8 is deze week op bezoek geweest bij Yuverta VMBO in Aalsmeer. Tijdens een techniekles 
bouwden ze daar een schakelsysteem dat op warmte reageert. Veel kinderen leerden hoe ze met 
gereedschappen als schroevendraaiers en striptangen moeten werken. Ook de techniek van de 
stroomkring en de werking van bi-metaal werd ons duidelijk. De werkstukken werkten bij iedereen 
en namen we mee naar huis.   
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 Vervolg nieuws uit groep 8 
Het Voortgezet Onderwijs 

 
Het lijkt nog ver weg, maar komt steeds dichterbij.... De afgelopen weken zijn de leerlingen van groep 
8 alweer heel druk bezig geweest met het maken van de CITO-toetsen. Met het afnemen van deze 
toetsen volgen wij als school de ontwikkeling op de gebieden rekenen, begrijpend lezen, technisch 
lezen en spelling. De persoonlijke ontwikkeling op deze gebieden is voor de groep 8-leerlingen ook 
van belang voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. De leerkrachten, IB en directie zijn op 
dit moment druk om alle gegevens van de leerlingen te analyseren. Het gaat dan om CITO-uitslagen, 
de uitslagen van methodegebonden toetsen, maar ook werkhouding, inzet en huiswerkattitude. Al 
deze gegevens samen gebruiken wij om te komen 
tot een schooladvies voor het VO. Op 9 en 14 
februari komen alle leerlingen, samen met hun 
ouders naar school en delen we de opgestelde 
adviezen.  
 
We hopen dat iedereen, ondanks de geldende 
corona-beperkingen, de zoektocht naar een 
geschikte school positief kan afsluiten en iedereen 
een plekje gaat vinden dat passend gaat zijn!  
 
 
 

Lesvrije dag en voorjaarsvakantie 

 
De eerstvolgende lesvrije dag voor de leerlingen is op vrijdag 18 februari a.s. Alle leerlingen van 
groep 1 t/m 8 zijn vrij deze dag. Dit is de vrijdag voor de voorjaarsvakantie, deze vakantie is van 
maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Eerstvolgende nieuwsbrief 
De eerstvolgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 4 maart. 
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Extern aangeleverd door de Jeugdgezondheidszorg 

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 
Hierbij informatie over de jeugdgezondheidszorg, onderdeel van de GGD Amsterdam. 

Gezondheidsonderzoeken 
De doktersassistente komt op school om van alle kinderen geboren in 2016, de ogen en oren te 
onderzoeken en hen te wegen en te meten. Na afloop krijgt uw kind de uitslag mee naar huis. Een 
aantal kinderen wordt daarna nog door de arts, verpleegkundige of doktersassistente opgeroepen 
voor aanvullend onderzoek. Alle kinderen van groep 7 krijgen een gesprek op school met de 
jeugdverpleegkundige, ouders zijn hierbij aanwezig.  

Vaccinaties 
In Uithoorn krijgen kinderen rond 9 jaar een uitnodiging voor BMR, DTP en HPV. 

BMR: Bof, Mazelen, Rode Hond 
DTP: Difterie, Tetanus, Polio 
HPV: Humaan Papilloma Virus (6 vormen van kanker) 

Zorg Advies Team 
Samen met de Ouder- en Kindadviseur en de intern begeleider(s) van school, vormen wij het Zorg 
Advies Team. Tijdens dit terugkerende overleg denken wij mee over kinderen waar vragen of zorgen 
over zijn. 

Contact 
Heeft u vragen over opvoeden, opgroeien of de lichamelijke- of sociaal-emotionele ontwikkeling van 
uw kind?  Dan kunt u contact opnemen met ons via onderstaande gegevens.  

Jeugdarts: Kamla Kohli, kkohli@ggd.amsterdam.nl  
Jeugdverpleegkundige: Malon Luttik, mluttik@ggd.amsterdam.nl 
https://www.ggd.amsterdam.nl/jeugd/ 
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