Nieuwsbrief Nieuwsbrief
juli 2019/ 12Nr.2/2013
Beste ouders/ verzorgers,

Schooljaar 2018-2019
Kalender voor juli
ma 8 juli
inloop voor rapportgesprekken
di 9 juli 12.30-13.30 uur
wenmiddag
wo 10 juli
musical groep 8
vr 12 juli 12.00 uur
uitzwaaien gr.8
vr 12 juli 13.45 uur
zomervakantie gr. 1 t/m 7
Vakantierooster 2018-2019:
Zomervakantie:
ma 15-07-2019 t/m vr 23-08-2019

Schooljaar 2019-2020
Kalender voor augustus
ma 26 augustus
eerste lesdag
Kalender voor september
do 12 september
Oudervertelgesprekken
wo 25 september
start verkoop Kinderpostzegels

Vakantierooster 2019-2020:
Herfstvakantie:
ma 21-10-2019 t/m vr 25-10-2019
Kerstvakantie:
ma 23-12-2019 t/m vr 03-01-2020
Voorjaarsvakantie:
ma 17-02-2020 t/m vr 21-02-2020
Pasen:
Vr 10-04-2020 t/m ma 13-04-2020
Meivakantie:
ma 20-04-2020 t/m di 05-05-2020
Hemelvaart:
Do 21-05-2020 t/m vr 22-05-2020
Pinksteren:
Ma 01-06-2020
Zomervakantie
Ma 06-07-2020 t/m vr 14-08-2020
Studiedagen (alle kinderen vrij)
donderdag 03 oktober 2019
maandag 03 februari 2020
woensdag 01 april 2020
vrijdag 19 juni 2020

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het schooljaar en tevens de laatste
nieuwsbrief van mijn hand. Over een week krijgen de kinderen vakantie,
een mooi moment om terug te kijken op afgelopen schooljaar en alvast een
klein beetje vooruit te kijken naar schooljaar 2019-2020. Ook zijn de
studiedagen voor het nieuwe schooljaar bekend. Kijk hiervoor in de
kalender aan de linkerzijde.
Nieuws uit het team
Vanwege de reeds openstaande vacatures zijn we enorm aan het puzzelen
gegaan en hebben we gekeken of er binnen Proceon leerkrachten zijn die
extra willen werken. Voor de eerste periode van het nieuwe schooljaar is dit
gelukkig het geval. Mede hierdoor hebben wij een oplossing kunnen vinden
voor onze school. Dit betekent ook dat er enkele wijzigingen plaatsvinden
ten opzichte van het eerdere bericht over de groepsindeling: Juf Wendy
gaat in het nieuwe schooljaar drie dagen per week naar groep 6. Juf Manon
(zij werkt al enkele jaren op ITS De Globe) komt, naast juf Wendy, tijdelijk
lesgeven in groep 6 voor twee dagen in de week. De ontstane vacature in
groep 3 wordt ingevuld door juf Paola en juf Petra (zij willen allebei tijdelijk
een dag extra werken). Ondertussen laten wij de vacatures openstaan en
hopen we dat we op korte termijn alsnog een structurele invulling van de
vacatures te kunnen melden. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.
Ditzelfde geldt voor de vacatures voor groep 5 en de plusklas.
Medezeggenschapsraad (mr)
Vorige week kon u uw stem uitbrengen voor een nieuwe
vertegenwoordiging van de ouders in de mr van onze school. Via deze weg
willen we beide kandidaten bedanken voor het beschikbaar stellen. Met een
meerderheid van stemmen is er gekozen voor Judith Kamphuis. De mr
bestaat volgend schooljaar uit: juf Anja en juf Denise (namens het team) en
Baukje en Judith (namens de ouders). We wensen hen een fijne
samenwerking!
2018-2019
September: Op de eerste ochtend van het schooljaar werden alle kinderen
verwelkomd door het team in hun ochtendjas, daarna mocht iedereen naar
hun nieuwe klas om van start te gaan met het schooljaar. In deze maand
gingen de muzieklessen vanuit de Gooise Muziekschool ook van start
onder leiding van juf Milou. In de derde schoolweek werden de
Oudervertelgesprekken georganiseerd en de week daarop kreeg u de
gelegenheid om een uurtje in de klas te kijken. De groepen 7 en 8 hebben
kinderpostzegels verkocht en voor de groepen 5 t/m 8 stond de Week van
de Pauzehap centraal.
Oktober: De kinderboekenweek stond dit schooljaar in het teken van
Vriendschap. Dat is een mooi onderwerp om over te lezen en te werken.
November: Na de herfstvakantie ging het EU-schoolfruit weer van start.
En begin november was het Nationaal Schoolontbijt. De informatieavond
voor groep 8 werd georganiseerd. De groepen 1/2 zijn naar de
Sintvoorstelling in de Vorstin geweest en groep 7 naar museum Hofland.
December: We hebben het Sinterklaasfeest uitvoerig gevierd en ook de
Kerstviering was een groot succes. Tussendoor kregen de kinderen uit de
groepen 3 t/m 8 hun eerste rapport en werd de eerste ronde gesprekken
gehouden. De kinderen uit groep 8 kregen hun schooladvies te horen.
Bussum op ijs werd dit jaar weer georganiseerd en diverse groepen hebben
de schaatsen onder geknoopt.
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Januari: Het nieuwe jaar begon goed met een High Tea, georganiseerd door de ouderraad. Ook werd in
deze maand het platform Social Schools in gebruik genomen. We krijgen hierover veel enthousiaste
reacties. In alle groepen werden de Cito-toetsen afgenomen en zijn de groepen 7 en 8 zijn naar het
gemeentehuis geweest voor de expositie over de Holocaust.
Februari: De rapportages van de Cito-toetsen werden meegegeven en de kinderen uit de groepen 1/2
kregen hun rapport. Ook kwam de schoolfotograaf deze maand langs voor de portret- en klassenfoto’s.
Eind van de maand werd de tweede ronde voortgangsgesprekken gehouden.
Maart: Voor alle ouders werd de tweede ronde ‘kijkochtend’ georganiseerd; het moment om een uurtje in
de klas mee te kijken. Alle groepen deden mee aan de Week van het Geld. Centraal stond het leren
omgaan met geld. Voor de groepen 5 t/m 8 was er ook nog het project: Ik eet het beter, begon het
schoolvoetbaltoernooi en groep 3 heeft een boerderij bezocht.
April: Groep 7 heeft meegedaan aan het theoretisch verkeersexamen en voor groep 8 stond de eindtoets
gepland. Alle groepen hebben genoten van de Koningsspelen/ sportdag georganiseerd op de velden van
AW en van het paasontbijt een week later.
Begin april kwam de onderwijsinspectie De Zonnewijzer onderzoeken en hebben wij de waardering: ‘Goed’
gekregen. Een prestatie om trots op te zijn!
Mei: De groepen 1 t/m 7 zijn op schoolreisje geweest. De jongsten gingen dit jaar naar het
Pannenkoekenhuis Hans en Grietje en de oudsten gingen naar Archeon; alle groepen hebben enorm
genoten. De kinderen uit groep 8 hebben de uitslag van hun eindtoets ontvangen. De actie: Van dop naar
knikkertegel werd gehouden. Wat was dit een succes! Er zijn zoveel doppen ingezameld dat iedere klas
een knikkertegel heeft gekregen en we zelfs konden doorsparen voor KNGF. Daarnaast hebben alle
groepen een gastles over duurzaamheid gekregen. De groepen 1/2 zijn naar de boerderij geweest.
Juni: Voor groep 7 stond deze maand dan eindelijk het praktisch verkeersexamen gepland. Alle kinderen
zijn geslaagd: gefeliciteerd! Ook kregen de kinderen uit deze groep hun voorlopig schooladvies te horen.
Voor de sportievelingen was er de gelegenheid om mee te lopen met de avondvierdaagse en groep 8
mocht aan het eind van de maand op kamp; wat was het genieten!
Juli: Afgelopen week werden de verjaardagen van alle meesters/ juffen gevierd en werden zij weer flink
verwend door alle kinderen en de ouderraad. Dank jullie wel! Ook hebben wij opnieuw het certificaat
gekregen om toekomstige leerkrachten op te leiden op onze school.
Komende week staat er nog van alles gepland: zo wordt maandagmiddag de rapporteninloop
georganiseerd. Intekenen hiervoor kan via de lijsten bij de klassen. Ook mogen alle kinderen alvast een
middag gaan wennen in hun nieuwe groep en zal groep 8 de eindmusical opvoeren, in de ochtend voor de
rest van de school en in de avond voor genodigden. Vrijdag 12 juli start de zomervakantie; voor groep 8 om
12.00 uur, nadat wij ze hebben uitgezwaaid, en om 13.45 uur voor alle andere groepen.
Op onderwijsinhoudelijk gebied zijn de groepen 1/2 druk bezig geweest met de verdere invoering van het
observatie- en registratieprogramma KIJK!, zijn alle groepen verder gegaan met het nog doelgerichter
werken en kritischer analyseren van resultaten, zijn de spellingslessen in de midden- en bovenbouw
aangescherpt. De muzieklessen zijn ingevoerd en er is aandacht besteed aan leesmotivatie in
samenwerking met de Bibliotheek d.m.v. gastlessen van de leesconsulent.
Vakanties en verlof
De laatste week krijgen we regelmatig het verzoek voor een dag/ week verlof buiten de vakanties om. De
wet- en regelgeving rondom verzuim is hierover heel duidelijk. Dit mag slechts in uitzonderlijke situaties.
Graag verwijs ik u naar https://www.rblgv.nl/ voor meer informatie.
Vooruitblik 2019-2020
In het nieuwe schooljaar zal het team zich gaan verdiepen in het lesgeven in begrijpend luisteren en lezen.
Ook zullen de muzieklessen blijven en vindt er een samenwerking plaats met de Marnix Academie rondom
het verbeteren van de lessen sociaal emotionele ontwikkeling in alle groepen.
Binnenkort vindt u de kalender met alle activiteiten (waarvan de datum reeds bekend is) op Social Schools
en de website.
Aan het eind van deze nieuwsbrief wil ik alle ouders/ verzorgers/ kinderen/ collega’s en andere
betrokkenen bij de school enorm bedanken voor de fijne samenwerking en de geweldige tijd die ik heb
gehad op De Zonnewijzer. Ik heb altijd met veel plezier op De Zonnewijzer gewerkt en kijk terug op een
leerzame en waardevolle periode. Dank jullie wel!
Ik wens iedereen alle goeds voor nu en in de toekomst en voor straks een geweldige zomervakantie!
Met vriendelijke groet,
Esther Jager

