Nieuwsbrief Nieuwsbrief
septemberNr.2/2013
2018/ 1
Beste ouders/ verzorgers,

Schooljaar 2018-2019

Kalender voor september:
di 18 september vanaf 15.00 u.
ouder-vertel-gesprekken
di 25 september
kijkochtend
wo 26 september
start verkoop Kinderpostzegels
do 27 september
kijkochtend

Kalender voor oktober:
wo 3 oktober
start Kinderboekenweek
wo 10 oktober
bijeenkomst voor klassenouders
wo 10 oktober van 8.00 tot 9.00
inloopspreekuur Saskia
Nagtegaal (JGGV)

Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie:
ma 22-10-2018 t/m vr 26-10-2018
Kerstvakantie:
ma 24-12- 2018 t/m vr 04-01-2019
Voorjaarsvakantie:
ma 18-02-2019 t/m vr 22-02-2019
Meivakantie (inc. Pasen):
vr 19-04- 2019 t/m vr 03-05-2019
Hemelvaart:
do 30-05-2019 t/m vr 31-05-2019
Pinksteren:
ma 10-06-2019
Zomervakantie:
ma 15-07-2019 t/m vr 23-08-2019
Extra vrije dagen (studiedagen):
maandag 29 oktober 2018
vrijdag 21 december 2018
maandag 25 februari 2019
dinsdag 11 juni 2019

De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er alweer (bijna) op.
Helaas heb ik de eerste schooldagen moeten missen, maar het is fijn om
weer iedereen op school te zien.
Graag wil ik jullie bedanken voor alle fijne en meelevende reacties. Dank
jullie wel.
Ik wens iedereen een heel fijn en leerzaam schooljaar toe; we gaan er een
goed schooljaar van maken!
Schooltijden
Zoals u weet zijn onze schooltijden van 8.15 tot 13.45 uur. Dit betekent dat
de lessen ook echt om 8.15 uur beginnen en tot 13.45 uur doorgaan.
De deuren gaan elke dag om 8.00 uur open en om 8.10 uur zullen de
leerkrachten een seintje geven in de klas, zodat u afscheid kunt nemen van
uw zoon/dochter en de les ook echt om 8.15 uur kan beginnen.
Dit betekent dat de lessen om 13.45 uur afgelopen zijn. De kinderen
pakken dan hun jassen en tassen en lopen onder begeleiding van de
leerkracht met de hele groep naar buiten. Dit wordt dus kort na 13.45 uur.
Wij rekenen op uw medewerking zodat de lessen niet verstoord worden,
maar optimaal benut kunnen worden.
Ook willen wij aan alle ouders/ verzorgers van de kinderen uit de groepen 3
t/m 8 vragen om zoveel mogelijk buiten op de trappen aan de voorzijde te
wachten om 13.45 uur. De hal staat soms zo vol dat het voor de
leerkrachten onoverzichtelijk is om te zien wie er opgehaald is en wie niet.
Dus, bij droog weer, buiten wachten!
Controleren telefoonnummers
Het is belangrijk dat wij als school over het juiste telefoonnummer
beschikken waarop wij u kunnen bereiken. Ook is het belangrijk dat u één
of meerdere noodnummers opgeeft. Zoals de naam al zegt, zullen wij deze
nummers alleen in geval van nood gebruiken. U kunt via het Ouderportaal
van Parnassys zelf uw gegevens wijzigen. Heeft u nog geen account voor
het Ouderportaal geef dit dan aan ons door. Wij zullen dit voor u regelen.
Gruitdagen
Zo aan het begin van het schooljaar willen wij u graag helpen herinneren
aan de gruitdagen op school. Wij willen naast bewegen, ook gezond gedrag
stimuleren. Daarom hanteren we in alle groepen drie gruitdagen:
woensdag, donderdag en vrijdag.
Op de andere dagen is een “gezond” koekje (in de vorm van Liga/ Sultana
e.d.) toegestaan, maar ook op deze dagen geven wij de voorkeur aan gruit.
Wist u dat de meesters en juffen ook dol zijn op de gezonde traktaties die
we steeds vaker voorbij zien komen? Op internet vindt u leuke tips!
Ouder-vertel-gesprekken
Op dinsdag 18 september zullen de Ouder-vertel-gesprekken weer
plaatsvinden. Doel van deze gesprekken is om ons onderwijsaanbod nog
beter af te stemmen op de behoeften van uw zoon/ dochter. Wij willen
allemaal het beste voor uw kinderen/ onze leerlingen. Door samen in
gesprek te gaan hopen we op een nog betere onderlinge betrokkenheid,
wat ten goede komt aan de (leer)ontwikkeling van uw zoon/ dochter. U
heeft de brief hierover inmiddels ontvangen en de vragenlijst is gemaild.

Lange Heul 149B, 1403 NH Bussum, Tel. 035-6989339, www.zonnewijzer-bussum.nl,
School
in beweging
directie@zonnewijzer-bussum.nl

Kijkochtend
Eind september worden weer kijkochtenden georganiseerd. U heeft op die momenten de gelegenheid
om een uurtje mee te kijken en mee te doen in de klas van uw zoon/ dochter. Bij de klassen hangen
intekenlijsten waarop u kunt aangeven wanneer u wilt komen kijken in de klas. Wees er snel bij, want
VOL=VOL.
Lukt het u deze keer niet? In maart heeft u een nieuwe kans. Dan organiseren wij een tweede ronde.
De peuterspeelzaal: de beste voorbereiding op de basisschool
Voor peuters van 2 tot 4 jaar is de peuterspeelzaal dé plek om te spelen met leeftijdsgenootjes en
spelenderwijs te leren.
Heeft u jongere kinderen en wilt u meer weten over de peuterspeelzaal? Neem dan een kijkje bij een
peuterspeelzaal, bijvoorbeeld bij De Regenboog in Breeduit, op woensdag 19 september van
14.00-16.00 uur.
Meer informatie vindt u op www.skbnm.nl/peuterspeelzaal.
Inloopspreekuren
Iedere maand vindt er op bij ons op school een inloopspreekuur plaats. De ene maand wordt dit
gedaan door Saskia Nagtegaal (Jeugd en Gezin), de andere maand door Marta Turel
(schoolmaatschappelijk werk). Hieronder stellen zij zich voor en waarvoor u hen kunt benaderen.
Jeugdverpleegkundige 4 - 18: Saskia Nagtegaal
Vraagt u zich het volgende ook wel eens af? ‘Groeit mijn kind goed?’ ‘Mijn kind is nog niet zindelijk, is
dat erg?’ ‘Eet mijn kind voldoende?’ ‘Mijn kind luistert slecht, wat kan ik daaraan doen?’ ‘Mijn kind heeft
geen vriendjes, moet ik mij zorgen maken?’ Of heeft u een andere vraag met betrekking tot de groei,
ontwikkeling en gezondheid van uw kind? Kom dan langs op het inloopspreekuur door de
jeugdverpleegkundige van Jeugd en gezin. Is het inloopspreekuur net geweest of wilt u graag eerder
contact, dan kunt u ook een email sturen naar mw. SAC Nagtegaal: s.nagtegaal@jggv.nl . Vermeld
hierbij de naam en geboortedatum van uw kind.
Het inloopspreekuur is op de volgende woensdagen van 8.00 – 9. 00 uur: 10 oktober, 12 december,
06 februari, 10 april en 05 juni.
Schoolmaatschappelijk werk: Marta Turel
Leerlingen hebben soms problemen. De problemen van de leerlingen kunnen variëren in de mate van
ernst: van opstandigheid, veranderend gedrag in de klas, spijbelen, onzekerheid, aansluiting in de klas,
gescheiden ouders, loverboy problematiek, seksueel grensoverschrijdend gedrag, financiële
problematiek, huiselijk geweld, et cetera.
De school kan een leerling aanmelden voor een gesprek met schoolmaatschappelijk werk, maar de
ouders kunnen ook zelf contact opnemen. Er worden 1 tot 3 gesprekken met de leerling en/of ouders
gevoerd. Als dit niet voldoende blijkt te zijn, zal de leerling of ouders doorverwezen worden naar de
juiste instantie. Een schoolmaatschappelijk werker heeft een geheimhoudingsplicht. Is het
inloopspreekuur net geweest of wilt u graag eerder contact, dan kunt u ook een email sturen naar mw.
M. Turel:mturel@versawelzijn.nl of bellen naar 0630179535 (werkdagen maandag en dinsdag)
Het inloopspreekuur is op de volgende maandagen van 13.00 – 14.00 uur: 05 november, 07 januari,
04 maart, 06 mei en 01 juli
Nieuwsbrief
Wellicht is het u opgevallen, maar de lay-out van de nieuwsbrief is iets gewijzigd. Vanaf nu vindt u de
kalender in het linker kader op de voorzijde van de nieuwsbrief. Noteert u alle data in uw agenda?
Voor meer informatie over de school, de groepen en de foto’s van allerlei evenementen verwijs ik u
graag naar onze website: www.zonnewijzer-bussum.nl
Ook kunt u ons volgen via twitter: BS_Zonnewijzer en Facebook: De Zonnewijzer Bussum

Met vriendelijke groet,
namens het team van De Zonnewijzer
Esther Jager

