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In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Nieuws uit het team 

- De Nationale voorleesweken en 
Zwerfboeken 

- Herhaling rapportgesprekken 

- Even voorstellen nieuwe ouder GMR 

- Nieuwe leerlingen 

- Veilige verkeerssituaties 

- Bijzonder verlof aanvragen 

- Gevonden voorwerpen 

- Eerstvolgende studiedag 
 

- Volgende nieuwsbrief 

- Extern aangeleverd: Flyer OKA 

-  
 
 
 

 

 
 

Nieuws uit het team 
 
We zijn de eerste weken van het nieuwe jaar weer goed gestart. De leerlingen zijn druk aan de slag 
gegaan met de toetsen. Volgende week en die week daarna staan de rapportgesprekken gepland. 
Achter de schermen wordt door het team hard gewerkt aan het maken van de rapporten en het 
voorbereiden van de oudergesprekken. We zien ernaar uit u de komende weken weer te spreken 
over uw kind. Helaas hebben we de afgelopen weken ook te maken gehad met zieke en afwezige 
collega’s. We kunnen dat meestal goed opvangen door andere collega’s die invallen maar soms is dat 
niet mogelijk en nemen we het besluit om een groep op te delen of zelfs thuis te laten blijven. We 
hopen dat dit in de toekomst niet vaker gaat voorkomen en doen daar ons uiterste best voor maar 
ook wij als De Zon hebben te maken met een krappe bezetting. Ik hoop op uw begrip daarvoor. 
  
Nieuwe collega 
Op 1 februari is Koen Aartman gestart als nieuwe leerkracht op De Zon. Koen volgt als zij -instromer 
een leer- en werktraject en start in groep 6a bij Meester Arno. Koen heeft hiervoor o.a. gewerkt bij 
de Johan Cruyff foundation en we zijn blij hem te verwelkomen in het team. 
Koen zal zich in de volgende nieuwsbrief zelf aan u voorstellen. 
  
Gym 
Zoals u weet is Meester Tim nog deels afwezig. Het schema dat hij eerder met u deelde is nog steeds 
van kracht. Na de voorjaarsvakantie kijken we verder naar de invulling van gym. Binnen het team zijn 
er een groot aantal collega’s bevoegd om gym te geven. Met ondersteuning van Tim lukt het om 
goede inhoudelijke gymlessen te blijven geven. 
 
 
 
 
 
 
 

  Nieuwsbrief 
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De Nationale voorleesdagen 
 

Ook dit jaar neemt De Zon weer deel aan de Nationale Voorleesdagen. 
De Nationale Voorleesdagen sluiten perfect aan op het initiatief om 
dagelijks vijftien minuten (voor) te lezen in de klas en thuis. De 
kinderen ervaren het plezier van boeken. Bovendien ontwikkelen ze 
naast een beter taalgevoel  een en een grotere woordenschat ook hun 
empathisch vermogen. Daarom: voorlezen maakt je leuker!   
In alle groepen zal er aandacht worden geschonken aan het voorlezen 
en staan jeugdboeken centraal. Er zijn weer prachtige nieuwe boeken 
aangeschaft voor onze schoolbibliotheek. Zo beschikken wij nu over 

het nieuwste boek van de Gorgels, de nieuwste van Roald Dahl “Word nooit groot”, 
toneelleesboeken en nieuwe boeken voor ons makkelijk lezen plein. Daarnaast mogen de kinderen 
deelnemen aan een voorleeswedstrijd die gehouden wordt in de groep. De kinderen mogen hiervoor 
boeken vanuit school gebruiken, een boek van thuis of een boek geleend bij de Bibliotheek.  
 

  
  

 
Vanaf vorige week beschikt de school over een eigen zwerfboekenkast. Wij 
willen alle ouders en kinderen bedanken die een bijdrage hebben geleverd 
voor dit prachtige startaanbod aan boeken.   
De zwerfboekenkast is te vinden bij de hoofdingang, onder de trap. Op deze 
manier bieden wij alle kinderen de gelegenheid om gemakkelijk in aanraking te 
komen met jeugdboeken en deze thuis te lezen. De kinderen kunnen na 
schooltijd een boek uit de kast pakken.  
 

Natuurlijk mag u als ouder ook de school in komen om met uw kind een boek uit te kiezen die jullie 
thuis kunnen (voor)lezen.    

 
Regels zwerfboekenkast  
• Kies per keer 1 boek.  
• Je leest het boek thuis en doet er zuinig mee.  
• Na het lezen zet je het boek weer terug in de kast waar je het uit hebt 
gehaald.  
• In de boeken zit een sticker van De Zon. Verder is er geen controle op het 
uitlenen.  
 
 

Regels doneren van boek:  
Hebben kinderen thuis nog een boek voor de zwerfkast? Deze mogen ingeleverd worden bij juf Luut 
of juf Maaike. Wij voorzien het boek van een stempel en beoordelen of het boek voldoet aan de 
juiste criteria. Kinderen mogen dus niet zelf nieuwe boeken in de kasten plaatsen.  
Wij hopen dat de zwerfkast een groot succes gaat worden en dat er met veel plezier gelezen wordt!  
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Herhaling rapportgesprekken 
 
Op woensdag 8 februari (en donderdag 9 februari voor 8A) 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. 
 
U kunt zich nog inschrijven voor deze gesprekken 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.  
 
Morgen, vrijdag 3 februari, gaan de rapporten mee naar huis. 

 

Even voorstellen: nieuwe ouder in GMR 
 
Mijn naam is Eveline Hogerwerf. Getrouwd met Paul en moeder van Stijn (groep 4b), Joep (groep 2b) 
en Jente (2,5 jaar). Ik zal als ouder zitting  nemen in de GMR (Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad) van de stichting Wijzer aan de Amstel, waar De Zon als school onder valt. 
Het lijkt mij erg interessant en waardevol om mee te mogen denken met het beleid op 
stichtingsniveau en op deze manier mijn steentje te kunnen bijdragen aan ‘De Zon’. 

 

Nieuwe leerlingen 
 
In januari zijn Alisa en Polina Musienko gestart bij ons op school. Alisa in groep 4A bij Juf Luut en 
Polina in groep 1/2C bij Juf Marijn. 
Wij wensen hen een fijne tijd toe bij ons op school. 
 

Veilige verkeerssituaties rond de school 
 
Leerlingen worden vaak gebracht en gehaald naar school met auto’s (ook door opa’s en oma’s). 
Wij willen u dringend vragen om uw auto alleen te parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen, ook 
als u alleen stopt om uw kind uit te laten stappen. Dit stagneert vaak in de route bij andere leerlingen 
die lopend of op de fiets komen. 
Mocht dit parkeren niet direct om de school lukken, dan is er de optie om de auto verderop te 
parkeren. Als we met elkaar zorgdragen voor het juist parkeren van alle auto’s, dan zorgen we ervoor 
dat de verkeerssituatie veilig is voor alle leerlingen en omwonenden.  
We willen jullie ook verzoeken dit aan de opa’s en oma’s door te geven. 

 

Bijzonder verlof aanvragen 
 
Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en vanaf die leeftijd verplicht om naar school te gaan. Soms zijn 
er bijzondere omstandigheden waardoor hierop een uitzondering kan worden gemaakt. Dat noemen 

http://www.basisschooldezon.nl/
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we bijzonder verlof. Dit verlof wordt schriftelijk aangevraagd en door de directeur beoordeeld en als 
het aan de eisen voldoet door de directeur toegekend. Meer informatie en het verlofformulier vind u 
op onze website. Heeft u vragen dan kunt u ook contact opnemen met Suzan@basisschooldezon.nl. 

 

Gevonden voorwerpen 
 
Kijkt u af en toe bij de gevonden voorwerpen? Loop eens langs bij de hoofdingang, 
op De Zon-tafel hebben we het neergelegd. 
Op dit moment liggen er veel ‘eenlingen’, 1 schoen, 1 handschoen, 1 wantje. 
 

Eerstvolgende studiedag   
 
Dinsdag 28 maart is de eerstvolgende studiedag voor de leerkrachten. Alle leerlingen van groep 1 
t/m 8 zijn vrij deze dag.   
 

Volgende nieuwsbrief 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 23 februari 2023. 
De voorjaarsvakantie is van maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023. 
 

Wij 

https://www.basisschooldezon.nl/downloads/verlofformulier
mailto:Suzan@basisschooldezon.nl

