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Beste ouders/ verzorgers,

Schooljaar 2018-2019
Kalender voor november:
wo 7 november
Nationaal Schoolontbijt
wo 14 november
start EU-schoolfruitprogramma
do 15 november
informatieavond groep 8
ma 19 november
versieren Sint
Kalender voor december:
wo 5 december
Sinterklaas
do 6 december
versieren kerst
vr 7 december
eerste rapport voor de
groepen 3 t/m 8
wo 12 december van 8.00-9.00 uur
inloopspreekuur Saskia
Nagtegaal
(jeugdverpleegkundige)
wo 12 december
voortgangsgesprekken
gr 2 t/m 7
adviesgesprekken groep 8
do 13 december
adviesgesprekken groep 8
wo 19 december
Kerstviering

Vakantierooster 2018-2019:
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):
vrijdag 21 december 2018
maandag 25 februari 2019
dinsdag 11 juni 2019

Vorige week hebben we verdrietig nieuws gekregen over de vader van drie
van onze leerlingen. We willen iedereen bedanken voor de blijken van
medeleven richting de kinderen, hun moeder en naar ons.
In de klassen is er gesproken over het verlies van een dierbare. Ook de
komende periode zal dat in verschillende klassen ter sprake komen,
afhankelijk van de behoeften in de groepen.
Nieuws uit het team
Helaas moeten we per 1 december afscheid gaan nemen van juf Cellina.
Juf Cellina heeft aangegeven dat onze school niet bij haar past en dat zij
daarom haar ontslag heeft ingediend.
Wij vinden dat heel erg jammer, maar hebben begrip voor haar keuze.
De maand november zal juf Cellina de gymlessen en de VSD-sportactiviteit
blijven verzorgen. De ouders van de kinderen die zich hebben opgegeven
voor de VSD-sport krijgen hierover nog een aparte brief.
In de komende weken gaan we op zoek naar een andere gymleerkracht
voor De Zonnewijzer. Zodra er nieuws is, zullen wij u op de hoogte
brengen.
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.
Versieren van de school
De feestdagen staan alweer voor de deur en dat betekent dat wij in de
maand november de school graag in Sintsferen willen brengen en begin
december de school graag in Kerstsferen willen brengen.
Daarvoor zijn we hard op zoek naar hulpouders/ verzorgers/ opa’s/ oma’s.
Gelukkig hebben enkele klassenouders zich al opgegeven voor de
versieravonden en de opruimmiddagen. Maar meer hulp zou heel erg fijn
zijn!
Op maandagavond 19 november vanaf 19.00 uur gaan we versieren voor
Sint op school.
Op donderdag 6 december vanaf 19.00 uur gaan we versieren voor Kerst.
En op donderdag 20 december vanaf 12.15 uur gaan we de kerstversiering
weer opruimen. Wie wil ons helpen????
Laat het ons uiterlijk 11 november weten. Laat het voor Sint weten aan
meester Chris: c.leinenga@proceon.nl en voor Kerst aan juf Paola:
p.luitwieler@proceon.nl.
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Rapporten en gesprekken
Begin december krijgen de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hun eerste rapport mee naar huis. Dat is
voor kinderen en voor hun ouders altijd een spannend moment. Omdat de leerkrachten de tijd moeten
krijgen om de rapporten op te stellen, zullen wij vanaf 23 november tijdelijk het deel ‘Toetsen’ van het
Ouderportaal afsluiten. Half december wordt deze weer opengezet en worden de
voortgangsgesprekken georganiseerd om te praten over het rapport. Deze gesprekken worden
gepland voor de groepen 2 t/m 7. Groep 8 heeft op dezelfde dag (en de dag erna) de
adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs. Ook voor hen een spannende tijd!
Voor de exacte data kunt u op de kalender aan de voorkant van deze nieuwsbrief kijken.
Breeduit
Aan het begin van dit schooljaar heeft u een brief van de wethouder gekregen over de verbouwing in
Breeduit. Daarin kon u lezen dat de verbouwing niet plaats vond en dat na de zomervakantie de
plannen weer opgepakt zouden gaan worden. Dat is inderdaad gebeurd. Er zijn alweer diverse nieuwe
gesprekken geweest met de SKBNM en de gemeente over de interne verbouwing en de aanleg van
het nieuwe speelterrein aan de voorzijde van het gebouw.
Ook lijkt het erop dat de grote lift het weer doet. We juichen nog niet helemaal, omdat ons is toegezegd
dat de lift het direct na de zomervakantie zou gaan doen, maar daarna alweer meerdere keren kapot is
geweest. In de herfstvakantie is er opnieuw een monteur geweest en is er van alles gecheckt.
Vooralsnog doet de lift het.
Omdat wij de lift nog niet geheel vertrouwen willen wij u vragen om alleen indien echt noodzakelijk
gebruik te maken van de lift. We hebben mensen in de school (kinderen en volwassenen) die echt
afhankelijk zijn van de lift, laten we hen voorrang geven.
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

