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Schooljaar 2021-2022  - nr. 9      4 maart 2022 

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Nieuws uit het team 
- Even voorstellen 
- Corona update 
- Vakantierooster 2022-2023 
- 4 x sportnieuws (Olympische Spelen, 

Basketbaltoernoo, Koningsspelen en 
Schoolvoetbaltoernooi) 

- Nieuwe leerlingen maart 

- Nieuws uit groep 1/2C 
- Nieuws uit groep 3A 
- Inleveren lege cartridges 
- Eerstvolgende nieuwsbrief 
- Extern aangeleverd door de 

Bibliotheek 

 

Nieuws uit het team 
 

Beste ouders,  
 

Met heel veel genoegen mag ik u vertellen dat we er in geslaagd zijn een directeur te vinden 
voor De Zon. De benoemingsadviescommissie (BAC) heeft uit verschillende kandidaten 
unaniem Suzan van der Bruggen voorgedragen en de MR heeft nog net voor de 
voorjaarsvakantie een positief advies gegeven. Wij zijn allemaal erg enthousiast over deze 
benoeming.   
  
Suzan heeft een schat aan ervaring als leidinggevende bij de UVA en dat is gebleken in de 
gesprekken. Haar voornaamste pijlers talent, zelfvertrouwen en duurzaamheid werden door 
de BAC heel positief ontvangen. Suzan heeft een uitgebreide onderwijsachtergrond, maar 
niet in het primair onderwijs en daar zal ze zich op ontwikkelen. De verwachting is dat ze dit 
snel en gemakkelijk zal doen. Suzan is sterk samenwerkingsgericht en heeft een positieve 
grondhouding. Zij ziet een optimale samenwerking tussen ouders en school als belangrijke 
voorwaarde voor een goed klimaat voor de kinderen.   
  
Per 1 mei start Suzan met haar nieuwe functie als directeur van De Zon. Omdat Linde 
Hoekstra (waarnemend directeur) en Boudewijn Van Stuijvenberg (directeur van De 
Kwikstaart en eindverantwoordelijke) betrokken blijven tot en met de zomervakantie, 
kunnen we voor een prettige inwerkperiode zorgen. In het stukje hieronder stelt Suzan 
zichzelf voor. We gaan ervan uit dat u binnenkort op een leuke manier kennis kunt maken 
met Suzan.   
 

Met vriendelijke groet,  
Ronald Akkerboom 
(Directeur-bestuurder Wijzer aan de Amstel)   
 

 

 

 

  Nieuwsbrief 
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Even voorstellen 
 

Beste ouders,   
   
Per 1 mei zal ik starten als directeur van ‘De Zon’. Ik heb er veel zin in om met het team én met jullie 
als ouders, samen te werken aan goed onderwijs en een fijne leeromgeving voor jullie kinderen. Ik zal 
me hierbij kort voorstellen. Mijn naam is Suzan van der Bruggen en ik ben 42 jaar oud. Ik heb 3 
kinderen van 12, 10 en 8 jaar en ik woon in Ouderkerk aan de Amstel.  
 
Ik ben opgeleid als docent Nederlands en heb ook een aantal jaar lesgegeven 
in de brugklas. Daarna ben ik bij de Vrije Universiteit als studieadviseur gaan 
werken waar ik studenten heb geholpen met het plannen van hun studie. 
Ruim 7 jaar geleden ben ik overgestapt naar de Universiteit van Amsterdam 
waar ik eerst als coördinator van de Alumnirelaties en later als leidinggevende 
van het team Student Career services en Bedrijfsrelaties heb gewerkt. Maar 
sinds dat mijn oudste zoon naar school ging, trok het vak van 
basisschooldirecteur me en ik ben blij dat ik nu de stap heb gezet. Ik kijk er dan 
ook naar uit om te starten en jullie te ontmoeten. Tot binnenkort!  
   
Groetjes, Suzan  
 
 

  

Corona-update 
 

Op 17 februari jongstleden ontving u van ons een mail met de laatste update rond corona. In de 
tussentijd zijn hierin geen wijzigingen gekomen. Op 15 maart beoordeelt het kabinet de 
coronamaatregelen die nog gelden. Als er op dat moment wijzigingen van toepassing zullen zijn voor 
het onderwijs, dan stellen we u uiteraard op de hoogte.   
 

Met enige regelmaat zit er een leerling thuis vanwege corona. Als de leerling zelf niet ziek is, kan 
hij/zij thuis aan de slag met schoolwerk. Alle leerkrachten vanaf groep 3 hebben voor de leerlingen 
werk klaar staan in ZuluConnect voor de eerste dag(en). Als uw kind langer thuis zit zal eventueel 
aanvullend schoolwerk door de leerkracht georganiseerd worden tijdens de volgende schooldag 
vanaf de melding. De leerkracht zal dan (bijv. via een klasgenoot) het schoolwerk thuis laten brengen. 
Alle leerlingen kunnen dus meteen aan de slag en het extra werkt volgt dan via een klasgenoot. We 
hopen uiteraard dat dit de komende tijd steeds minder nodig is.  
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Vakantierooster schooljaar 2022-2023 
 
De vakanties voor het komende schooljaar van het basisonderwijs in Uithoorn zijn vastgelegd als 
volgt:  
 

Herfstvakantie  maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober  

Kerstvakantie maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari  

Voorjaarsvakantie maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart  

Paasweekend vrijdag 7 april t/m maandag 10 april  

Meivakantie maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei  

Hemelvaart donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei  

Pinksteren maandag 29 mei  
Zomervakantie maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september   

 
Belangrijk!: De overige data waarop schooltijden afwijken of leerlingen vrij zijn, bijv. in verband met 
studiedagen, volgen op een later moment!  
 

Sportnieuws 1: Olympische spelen op De Zon 
 

 
 
Terwijl de Nederlandse Olympische atleten actief waren in Peking, hebben de kinderen van de Zon 
deelgenomen aan de Olympische Spelen op de Zon. De kinderen zijn tijdens de gymles uitgedaagd in 
bobsleeën, curling, schansspringen, skeleton en ijshockey. De kinderen hebben genoten en voelden 
zich na afloop allemaal even Olympisch kampioen. 
De eerste voorbereidingen voor de spelen in 2034 zijn gemaakt:)  
 

Sportnieuws 2: Basketbaltoernooi 
 
Drie teams van de Zon hebben tijdens het schoolbasketbaltoernooi in Aalsmeer geweldig 
gepresteerd. In de Bloemhof gingen alle drie de teams met een beker terug naar De Kwakel. 
Siep, Dex, Diego en Sem wonnen na een zeer spannende strijd tegen de Springschans de 1e prijs. 
 Een prachtige prestatie van de vier toppers uit groep 8. 
Ook de meiden uit groep 5 waren ontzettend trots op hun podiumplaats. Isa, Jaylinn en 
Fayliz mochten de 2e prijs mee naar huis nemen. 
Thies, Jill en Liam speelden ook een zeer goed toernooi. De drie kanjers uit groep 4 mochten ook het 
podium op en ontvingen de 3e prijs. 
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Sportnieuws 3: Koningsspelen 22 april 2022 
 
Beste ouders, 
 
Vrijdag 22 april worden de Koningsspelen georganiseerd. We zijn erg blij dat we na twee aangepaste 
edities de Koningsspelen weer met de hele school kunnen vieren. Om deze dag goed te laten 
verlopen, hebben we veel hulpouders nodig die een spel of een groepje willen begeleiden. De dag zal 
starten rond 09:00 en is rond 14:00 afgelopen. De sportdag voor de groepen 1/2 is rond 12:00 
afgelopen, zij hebben in de middag nog een programma in de klas. 
 
Als u het leuk vindt om tijdens de Koningsspelen te helpen, wilt u zich dan aanmelden via 
onderstaande link: 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RarQLoEUJkabtzF1TInglQRnjZvzOdVIvJDZoqI
oF8VURExFWUxPRVg0VVBQUlgwR0FBVDJKQkpPNC4u 
 
Als u vragen heeft over de Koningsspelen, dan kunt u contact opnemen met Meester Brian of 
Meester Tim. 
We hopen op veel enthousiaste ouders tijdens de Koningsspelen. 
Groet van de gymleerkrachten 
 

Sportnieuws 4: Schoolvoetbaltoernooi Fairplay Cup 
 

 
  
Woensdag 22 juni wordt het schoolvoetbaltoernooi georganiseerd. Het toernooi, de FAIRPLAY CUP, 
is voor alle kinderen uit De Kwakel en Uithoorn en wordt georganiseerd bij de Legmeervogels. 
  
De groepen 7 en 8 spelen hun wedstrijden in de ochtend onder schooltijd (08:30-12:00).  
De groepen 5 en 6 spelen de wedstrijden in de middag (waarschijnlijk van 13:30-16:30). De 
definitieve tijden worden bekend gemaakt, als alle team zich hebben ingeschreven. 
  
De groepen 5 en 6 spelen met een team van minimaal 6 spelers en spelen op een kwart veld met 
mini goals. 
De groepen 7 en 8 spelen met een team van minimaal 8 spelers en spelen op een half veld . 
De jongens en meisjes spelen een aparte competitie. 
  
De teams zullen aan de hand van het aantal inschrijvingen gemaakt worden door Meester Brian en 
Meester Tim. Uiteraard hopen we dat we van iedere klas een team kunnen maken, een meisjes team 
en een jongens team. 
  
Als de teams bekend zijn, zal er voor ieder team een spelbegeleider/coach gezocht worden. 
  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RarQLoEUJkabtzF1TInglQRnjZvzOdVIvJDZoqIoF8VURExFWUxPRVg0VVBQUlgwR0FBVDJKQkpPNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RarQLoEUJkabtzF1TInglQRnjZvzOdVIvJDZoqIoF8VURExFWUxPRVg0VVBQUlgwR0FBVDJKQkpPNC4u
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Lijkt het je leuk om mee te doen, schrijf je dan in via onderstaande link: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RarQLoEUJkabtzF1TInglQRnjZvzOdVIvJDZoqI
oF8VUNEI4Q1pBMk1XNElKRUQyTEJZQVUzSVdVUS4u  
  
We hopen dat veel van jullie zich aanmelden, zodat we met veel enthousiaste teams deel kunnen 
nemen aan het schoolvoetbaltoernooi. SCHRIJF JE IN:) 
  
Groetjes van Meester Brian en Meester Tim 
  

Nieuwe leerlingen 
 
In maart worden de volgende kinderen 4 jaar en beginnen bij ons op school: 
Miané Cockrell, Bella Hartog, Joona Klarenbeek, Ward Winters, Juna Otto, Maeve Kruit en Jay Kok 
 
Zij starten allemaal in de instroomgroep De Beren bij Juf Marijn en Juf Vanessa. Wij wensen hen een 
fijne en leerzame tijd toe bij ons op school. 
 
Charlotte Prommenschenckel uit groep 5A heeft i.v.m. verhuizing naar het buitenland onze school 
verlaten. Wij wensen haar veel geluk op haar nieuwe plek en school. 
 
 

Nieuws uit groep 3A 
 
Met de methode ‘Blink’ is groep 3A aan de slag gegaan met ontwerpen een hun eigen droomhuis. 

We hebben kennis gemaakt met de verschillende beroepen die er nodig zijn om een huis te bouwen, 

maar ook naar bijzondere gebouwen gekeken. Uit eindelijk hebben de kinderen een moodboard 

gemaakt voor de inrichting van hun eigen huisje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RarQLoEUJkabtzF1TInglQRnjZvzOdVIvJDZoqIoF8VUNEI4Q1pBMk1XNElKRUQyTEJZQVUzSVdVUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RarQLoEUJkabtzF1TInglQRnjZvzOdVIvJDZoqIoF8VUNEI4Q1pBMk1XNElKRUQyTEJZQVUzSVdVUS4u
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 Nieuws uit groep 1/2C (Leeuwenklas) 
 
De weken voor de vakantie hebben de kinderen veel geleerd. 

We leerden rondom het thema Sprookjes. We begonnen met 

het sprookje van Hans en Grietje. Zo leerden we de letter G 

van Grietje. Jeetje wat kwamen die twee in de problemen bij 

het lekkere snoephuisje. Want toen zij in het bos 

verdwaalden, kwamen zij bij een huisje van snoep terecht. 

Lekker, maar ook spannend. Want voor ze het wisten 

hoorden zij een oude dame spreken: Knibbel, knabbel, 

knuistje, wie knabbelt 

er aan mijn huisje? Gelukkig weten de kinderen van de 

Leeuwenklas nu heel goed hoe dit afloopt! 

 

Ook kwam Roodkapje voorbij. Niet alleen leerden we daar 

nieuwe themawoorden bij, waardoor wij onze woordenschat 

hebben uitgebreid, ook leerden de kinderen een nieuwe 

letter. De letter R van Roodkapje. Ook daar was de schok 

groot toen bleek dat oma niet in bed lag. Ineens was daar de 

boze wolf. Gelukkig weten de kinderen van de Leeuwenklas nu ook dat ook daar het verhaal goed 

afloopt. 

 

Tot slot leerden we rondom het laatste sprookje dat centraal stond, namelijk Sneeuwwitje en de 7 

dwergen. Sneeuwwitje, een lief en mooi meisje dat opzoek was naar haar prins. Dat zij mooi was 

werd verteld door de toverspiegel. Want spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is het mooiste van 

het land??? Nou, vraag dat maar eens aan onze kleuters!  

Maar ook Sneeuwwitje werd tegengewerkt door een vervelende heks. Haar dwergvriendjes vonden 

haar, nadat de heks haar vergiftigd had met een appel.  

Wat een problemen in al die sprookjes! Maar wij weten nu hoe het sprookje ook verloopt en gaat: 

‘ze leefden nog lang een gelukkig’. En zo ook Sneeuwwitje die werd wakker gekust door haar prins.  

 

De kleuters hebben een hoop geleerd, nieuwe letters, nieuwe woorden en nieuwe cijfers. Er werden 

prachtige knutsels gemaakt, maar ook werden er nieuwe rollen aangenomen in onze prachtige 

themahoek. Want daar waren zij niet zichzelf, nee in onze gangen liepen echte prinsessen en heksen 

rond. De sprookjes hebben wij nu achter ons gelaten, de vakantie is voorbij. Nu gaan wij het hier 

omtoveren tot een echte jungle!  
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Inleveren lege cartridges  
 
Op school is er de mogelijkheid om uw lege inktpatronen/cartridges/toners in te leveren. 
Deze inzameldoos staat (vanaf het schoolplein gezien) bij de rechter hoofd-ingang. Alle soorten 
mogen ingebracht worden. Wij krijgen voor sommige cartridges bij inlevering een vergoeding, 
daarmee kunnen wij weer leuke dingen doen voor onze school. 
 

Eerstvolgende nieuwsbrief 
 
De eerstvolgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 25 maart. 
 

Extern aangeleverd door de Bibliotheek 
 
 
  

 
Veel kinderen houden van voorlezen.   
Samen genieten van een verhaal kan ook met toneel leesboeken; hardop lezen als een 

toneelstukje! 
Kinderen leven zich helemaal in hun rol in, en hebben plezier om dit samen met vriendjes 

of ouders te doen. 
Toneel leesboeken kun je lenen bij de bibliotheek. 
Lees er meer over in dit Bieb & Boekennieuws 
  
  

  
  

 

 

 

 

https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-de-leesconsulent.html?utm_source=NieuwsbriefDBOS&utm_medium=email&utm_campaign=Zon

