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In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- Rapportgesprekken
- Nieuwe en afscheid leerlingen
- Volgende nieuwsbrief en krokusvakantie
- Nieuws uit groep 5
- Extern aangeleverd door Uithoorn voor elkaar – Ouder- en kindadviseurs
- 1 aparte bijlage – brief vanuit Bestuur van St.Wijzer aan de Amstel over heropenen scholen

Rapportgesprekken
De rapportgesprekken worden op woensdag 10 februari en maandag 15 februari digitaal gevoerd.
Voor deze gesprekken vragen wij alle ouders om zich via de website van de school aan te melden. Dit
kunt u doen via www.basisschooldezon.nl, daar vindt u rechtsboven een groene knop met de tekst
[Oudergesprekken inplannen]. Na het inschrijven ontvangt u automatisch gegenereerde bevestiging
van uw inschrijving per mail.
Vóór het gesprek ontvangt u via de leerkracht een uitnodigingslink voor het gesprek per mail. Vai de
link in deze mail kunt u op het door u aangegeven tijdstip inloggen voor het rapportgesprek van uw
kind. Vanaf groep 6 is uw kind ook online aanwezig bij het gesprek.
Houdt u er rekening mee dat de leerkrachten zich strak aan de tijd van de gesprekken dienen te
houden i.v.m. het aanmelden/inloggen van het volgende gesprek. Wij rekenen op uw begrip.

Nieuwe leerlingen en afscheid leerlingen
De volgende kinderen beginnen bij ons op school:
- Jax Kuhlmann in groep 1/2A bij Juf Sandra en Juf Astrid
- Jayden Breur in groep 1/2B bij Juf Linde en Juf Mery
- Leviy Akkrum in groep 4A bij Juf Ylana.
Wij wensen hen een fijne speel- en leertijd toe bij ons op school.
Luciana (4A) en Luciano (4B) Wijnstein gaan onze school verlaten i.v.m. verhuizing. Wij wensen hen
veel succes op hun nieuwe school.

Volgende nieuwsbrief en krokusvakantie
De volgende nieuwsbrief komt op vrijdag 5 maart 2021.
De krokusvakantie is van maandag 22 t/m vrijdag 26 februari 2021. We zien de leerlingen dan op
maandag 1 maart weer op school.
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Nieuws uit groep 5
Het went niet, een lege klas, de stilte. Het gemis van enthousiaste stemmen en blije gezichten blijft.
Ondank dat hebben wij er de afgelopen weken het beste van proberen te maken als groep 5.
De online lessen waren het moment waarop we met elkaar in contact kwamen. Het moment om
verhalen te delen en grappen te maken. Iedere dag zagen we stralende, wiebelende kinderen achter
de camera. We hebben op deze manier veel slaapkamers, speelgoed en huisdieren mogen
bewonderen. Dat maakt deze periode ook weer uniek.

Vol bewondering hebben wij
gekeken naar de inzet van de
kinderen. Vol passie en
overgave hebben de kinderen
gewerkt aan een dierenmuurkrant. Wat zijn ze
prachtig!
Compleet met weerbericht,
strip, interview, fantasiedieren
en nieuwsberichten.
Wij hebben ze met veel plezier gelezen.
Voor de creatieve kinderen was er ook ruimte om aan de slag te gaan. N.a.v. de aardrijkskunde
lessen zijn berichten uitgewisseld in de vorm van flessenpost. Het was voor sommige echt een
uitdaging om de berichten te ontcijferen of de fles te vinden. Maar zorgde wel voor de nodige
plezier.
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Ook de vogels kunnen hun lol op in de zelfgemaakte
vogelhuisjes!
Alle werkjes hangen klaar in het lokaal. Wij zijn er klaar voor,
kom maar weer snel naar school!

Extern aangeleverd door: Uithoorn voor elkaar –
Ouder- en kindadviseurs

Beste ouders en verzorgers,

Hierbij weer even een bericht van de Ouder- en kindadviseurs.
De feestdagen zijn achter de rug en ineens merk je dat die
Coronatijd toch wel erg lang duurt. Velen van jullie moeten nog
steeds thuis werken en hebben in de afgelopen periode ook
thuisonderwijs moeten geven.
Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor zowel jullie als voor de
kinderen het een en ander vraagt. Kinderen kunnen op deze tijd erg verschillend reageren. Zo
vinden sommige kinderen het heel prettig om in de rust thuis te werken aan hun schoolwerk
en zal de stap straks naar school een grote zijn. Andere kinderen vinden het wat lastiger om
zich op hun schoolwerk te concentreren in de thuissituatie en kijken er uit naar als de
scholen weer open zijn.
In deze huidige periode kunnen bij kinderen allerlei emoties naar boven komen. Denk aan
frustratie, boosheid, verdriet, onzekerheid en angst. Verwacht van jezelf als ouder niet
teveel. Het is voor jullie ook lastig. Je doet je best waar je kan, maar geef het aan waar het
niet gaat. Daarin ben je niet de enige! Wel kan het helpen de gevoelens en frustraties die er
spelen te benoemen zodat je kind begrijpt dat het normaal is dat deze er zijn.
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Om hier als ouders en verzorgers toch een beetje mee om te kunnen gaan hieronder wat tips
die de komende tijd misschien wat makkelijker kunnen maken:








Boekjes als ‘Slaapklets’ of ‘Slaapkoppie’ kunnen voor een kind helpend zijn of haar
gevoelens wat beter te verwoorden.
Maak een ‘Kletspot’ of koop er een online en bouw een vast moment in om als gezin
even met elkaar in gesprek te gaan.
Er zijn nog best leuke ‘uitjes’ te doen. Zo geven verschillende musea gratis online
rondleidingen. Zie voor meer informatie: www.thuismuseum.nl
Doe een kilometerchallenge. Met het hele gezin/vriendengroep zoveel mogelijk
kilometers maken. Of strijden tegen elkaar. Wie kan de meeste kilometers maken in
een week? Je kan hiervoor een account aanmaken op bijvoorbeeld Strava.
Een leuke playlist opstellen. Na iedere schooldag de dag afsluiten met een goede
danspartij of maak in het weekend van je woonkamer een disco.
Bak of maak wat lekkers. Misschien is er nog wel een oude buurvrouw die blij
gemaakt kan worden met een vers baksel?
Merk je dat je er zelf even doorheen zit en heb je behoefte aan een luisterend oor,
maar is er niemand om je heen die even tijd of ruimte voor je heeft. Bel dan eens
met de Oudertelefoon: www.oudertelefoon.nl

Mocht je vragen hebben of zien dat je kind wat ondersteuning kan gebruiken, dan kun je
contact opnemen met de Ouder- en kindadviseurs. De Ouder- en kindadviseur van deze
school is:
Ilona van Tongeren
i.van.tongeren@participe.nu
06-20718748
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