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In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- Nieuws uit het team
- Herhaling studiedag
- Herhaling : Uitnodiging
- Grote Rekendag
dansvoorstelling 5 maart

Nieuws uit het team
Monitoren coronavirus
De afgelopen weken worden we dagelijks in het nieuws op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen rondom het coronavirus. Ook als school volgen wij deze ontwikkelingen op de voet.
Daarbij houden wij de site van het RIVM in de gaten en laten we ons informeren door de GGD. Ook
het Ministerie van Onderwijs houdt ons op de hoogte. Alle partijen willen, en kunnen, echter niet op
de zaken vooruit lopen.
Op het moment dat het RIVM en de GGD vinden dat de scholen zich aan een bepaalde richtlijnen
moeten gaan houden, dan volgen wij die uiteraard ook op. Hierover zullen wij u tegen die tijd dan
ook informeren, zodat u op de hoogte bent.
Nieuwe collega in het team
Afgelopen maandag is meester Whierin gestart bij ons op school als onderwijsassistent. Hieronder
stelt Whierin zich zelf even voor aan u. Wij willen hem ook via deze weg welkom heten in ons team.
Beste ouders en leerlingen,
Ik ben Whierin, 32 jaar oud en woon in Heemstede. Na tien jaar in de
veiligheidssector gewerkt te hebben, ga ik een nieuwe uitdaging aan op jullie
school. Na de krokusvakantie ben ik begonnen met werken op de maandag en
dinsdag als onderwijsassistent. Naast het werk op school vind ik het erg leuk om
te sporten en in de zomer ga ik graag de bergen in. Jullie zullen me vaak op de
motorfiets naar school zien komen, want motorrijden vind ik ontzettend gaaf. Ik
heb er veel zin in om aan de slag te gaan op basisschool de Zon.
Digitaal inschrijven rapportgesprekken
Bij de afgelopen rapportgesprekken kon u zich voor het eerst digitaal inschrijven via de website. Van
tevoren hebben we geprobeerd zo goed mogelijk aan te geven hoe dit moest gebeuren en hoe dit
proces zou lopen. Bij een eerste gebruik van een nieuw systeem zijn er altijd een aantal zaken die
niet meteen vlekkeloos verlopen. Dat was ook nu het geval bij het inschrijven voor de rapporten.
Intern zijn wij nu aan het bekijken welke evaluatiepunten er zijn en nemen die mee voor het
inschrijven voor de gesprekken in juni. Uiteindelijk hopen we zo toe te werken naar een systeem dat
het digitaal inschrijven voor oudergesprekken zo optimaal mogelijk ondersteund.
Rapportgesprekken op woensdag 17 juni
Met elkaar hebben wij gekeken naar de rapportgesprekken aan het einde van het schooljaar. Er
staan nu 2 avonden gepland, maar daar willen we 1 avond van maken. Deze avond is dan voor alle
ouders die graag nog een gesprek willen n.a.v. het rapport van uw kind. Het is dus niet langer zo dat
alle ouders op deze rapportavond worden verwacht voor een gesprek. Uiteraard kan het ook zijn dat
u uitgenodigd wordt door de leerkrachten van uw kind, dan laat de leerkracht dat tijdig aan u weten.
Voor de groepen 7 zijn er wel 2 avonden gepland, omdat deze leerlingen allemaal hun preadvies
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krijgen. Voor dit schooljaar laten we woensdag 17 juni staan voor de groepen 1 t/m 7. Op dinsdag 23
juni is de extra avond voor de groepen 7 gepland.
Fancy Fair (uw hulp gevraagd)
Wij zijn als school heel blij dat de ouderraad weer zoveel energie en tijd steekt in de organisatie van
de Fancy Fair op 21 maart. We zijn ons er heel erg van bewust dat het organiseren van een fancy fair
door de ouderraad, voor de school een unieke kans is om het onderwijs te verrijken. Zonder de
organisatie van de vorige Fancy Fairs was bijvoorbeeld ons schoolplein nu niet zo uitdagend en leuk
geweest. En hadden onze kinderen niet in zo’n mooi technieklokaal kunnen knutselen, ontdekken en
werken. Als we nu al zien hoeveel tijd en energie er zit in de Fancy Fair van 21 maart, dan zijn we
daar echt heel blij mee. Toch zijn er ook nog ouders nodig om dit feest helemaal een succes te
maken. In het kantoor van Ingrid ligt een lijst waarop ouders zich kunnen opgeven om een uurtje te
helpen. Met elkaar kunnen we er dan voor zorgen dat alle activiteiten kunnen draaien en iedereen
een topdag heeft. Komt u ook een uurtje helpen? Alvast bedankt!

Herhaling: 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 meer
informatie krijgt u via de eigen groep.
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!

Herhaling: 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.

Grote Rekendag woensdag 25 maart
Op woensdag 25 maart doen we weer mee met de landelijke Grote Rekendag.
Het thema dit jaar is "De getallenfabriek".
De Grote Rekendag richt zich op het vergroten van de wiskundige geletterdheid van kinderen. Dit
jaar gaan de kinderen aan de slag met getallen. Door op een nieuwe manier naar getallen te kijken,
ontstaan er nieuwe leermomenten.
In deze Grote Rekendag:
- gaan we op zoek naar de getallen om ons heen
- pakken we de getallen op en gaan we er mee spelen
- verbazen we ons erover hoe het zou zijn als er helemaal geen getallen waren
- kijken we naar de (soms heel bijzondere) relaties tussen getallen
- gaan we getallen maken
We gaan er met elkaar een leuke, interessante dag van maken!
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