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Beste ouders/ verzorgers,

Schooljaar 2018-2019
In deze tweede nieuwsbrief van het schooljaar kijken we graag terug op
een aantal activiteiten en willen wij u ook graag informeren over projecten
die al begonnen zijn of die nog gaan starten. Leest u snel verder.
Kalender voor oktober:
vr 12 oktober
vanaf 13.25 uur afsluiting
Kinderboekenweek
Ouders zijn welkom om in de
centrale hal te komen kijken.
ma 29 oktober
kinderen vrij i.v.m. studiedag

Kalender voor november:
ma 5 november van 13.00 tot 14.00
inloopspreekuur Marta Turel
(schoolmaatschappelijk werk)
wo 7 november
Nationaal Schoolontbijt
wo 14 november
start EU-schoolfruitprogramma
do 15 november
informatieavond groep 8
ma 19 november
versieren Sint
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

Ouder-vertel-gesprekken
In de derde schoolweek hebben we alle ouders/ verzorgers uitgenodigd
voor de Ouder-Vertel-gesprekken. Het was voor ons als team heel prettig
om nader kennis te maken en tegelijkertijd meer informatie over uw kind te
horen waar we in de lessen zoveel mogelijk rekening mee kunnen houden.
Kortom, we kijken terug op waardevolle, positieve gesprekken.
Kijkochtenden
Ook is de eerste ronde kijkochtenden weer geweest. In iedere groep
hebben ouders een les meegedaan met hun zoon/ dochter. Wat is het leuk
om de betrokkenheid van u als ouder op deze wijze te ervaren. We hopen
dat u het ook fijn vond.
Door ziekte konden enkele momenten niet doorgaan, maar deze zijn
inmiddels ingehaald. In maart volgt een tweede ronde kijkochtenden.
Zappsport
Wellicht heeft u de verhalen in de wandelgangen al gehoord. Groep 8 is
uitgenodigd door het programma Zappsport The Battle om deel te nemen.
Op 2 oktober vonden de opnames plaats. Het eerste deel is op school
gefilmd en voor het tweede deel moesten de finalisten naar het Melkhuisje
in Hilversum. Wanneer de uitzending wordt uitgezonden, weten we nog
niet. Zodra dit bekend is, laten wij het u weten.
Dag van de leerkracht
Op 5 oktober was het de Dag van de leerkracht. Het gehele team is zowel
door de ouderraad als door Stichting Proceon in het zonnetje gezet. Van de
ouderraad hebben we een persoonlijk woordje en een aardigheidje
gekregen. Dank jullie wel!
Op donderdagavond 4 oktober heeft Stichting Proceon een gezellig
samenzijn met alle collega’s en een interessant spreker georganiseerd.
Kinderboekenweek
Van woensdag 3 oktober tot vrijdag 12 oktober hebben wij op school
meegedaan aan de landelijke Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is
Vriendschap. Er zijn mooie gesprekken gevoerd, diverse werkjes gemaakt,
mooie liederen gezongen en boeken geruild. We kunnen terugkijken op een
geslaagde kinderenboekenweek.
Schoolontbijt
Op woensdagochtend 7 november zullen alle klassen deelnemen aan het
Nationaal Schoolontbijt. Wij zullen met de kinderen in de klas gezond en
verantwoord ontbijten. Thuis ontbijten is die dag niet nodig. Willen alle
kinderen een eigen beker, bord, bestek en plastic zak meenemen voor dit
ontbijt?
Schoolfruit
Dit jaar hebben wij ons opnieuw ingeschreven voor het EUschoolfruitprogramma. En ook nu behoren wij weer tot de gelukkigen. Van
14 november 2018 tot 19 april 2019 krijgen alle kinderen drie dagen in de
week (woensdag, donderdag en vrijdag) fruit van school.
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Muzieklessen
In de laatste nieuwsbrief van vorig schooljaar hebben wij u geïnformeerd over de subsidie die wij
toegekend hebben gekregen voor de invoering van muzieklessen in alle groepen. Inmiddels zijn de
muzieklessen gestart. De lessen worden (gemiddeld om de week) op donderdag gegeven door een
docent van de Gooise Muziekschool. Zowel de kinderen als de leerkrachten zijn enthousiast over de
lessen.
Nieuws uit de MR
Inmiddels is de Medezeggenschapsraad dit jaar weer bijeen geweest. Uit het team zitten juf Paula
(groep 6) en juf Anja (groep 4 en 5) en namens de ouders Michael Zevering (vader van Iliana, groep 4)
en Baukje Rienstra (moeder van Heike, groep 3 en Wytze, groep 4) in dit overleg.
Er zijn allerlei onderwerpen aan de orde geweest, waaronder de begroting van de ouderraad, de
ontwikkelingen aangaande de verbouwplannen in Breeduit en het opzetten van een nieuw
informatiesysteem aan ouders.
De komende vergaderingen hebben we ook weer veel te bespreken, zoals over de begroting van de
school, de formatie in het nieuwe schooljaar, het vakantierooster en het schoolplan. Mocht u nog
schoolbrede onderwerpen/zaken weten die wij hier volgens u zouden moeten bespreken, dan kunt u
ons hier altijd over aanspreken.
Woordenschat
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een interessant artikel over hoe u thuis kunt helpen bij het
vergroten van de woordenschat van uw kind(eren).
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).
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: 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
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

