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Beste ouders/ verzorgers,

Schooljaar 2018-2019
Kalender voor december:
wo 19 december
Kerstviering
vr 21 december
vrije dag
Kalender voor januari:
wo 9 januari
Nieuwjaars High Tea
di 29 januari 14.30-15.30 uur
inloop voor vragen over
Social Schools
do 31 januari 14.30-15.30 uur
inloop voor vragen over
Social Schools

Let op! De datum van de
schoolfotograaf is gewijzigd.
De schoolfotograaf komt nu op
vrijdag 8 februari 2019.
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 (incl. 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

De decembermaand is altijd een gezellige maand, zeker als je ’s ochtends
de school in loopt en overal kerstlichtjes ziet branden en de ‘open haard’
aan is in verschillende klassen.
Woensdagavond vieren we gezamenlijk ons kerstfeest met als thema:
Een bijzondere ster. En dan hebben we vanaf donderdagmiddag 13.45 uur
twee weken kerstvakantie.
Nieuws uit het team
Naast alle verkoudheden die heersen, is helaas juf Imana uitgevallen.
De afgelopen weken hebben we, dankzij de extra inzet van juf Paola,
juf Petra en juf Iris een goede oplossing gevonden voor de groepen 1/2b
en 3. We wensen juf Imana veel beterschap en hopen haar snel weer op
school te zien.
Vanaf woensdag 9 januari aanstaande zal meester Rob de gymlessen voor
de groepen 3 t/m 8 verzorgen. Denkt u aan het meegeven van de
gymkleding op de juiste dagen: dinsdag en woensdag?
Social schools
Zoals in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen gaan we met ingang van
januari aan de slag met Social Schools.
Social Schools is een besloten, online omgeving waarmee wij u op een
eenvoudige en veilige manier kunnen bereiken. U krijgt een unieke
inlogcode waardoor u snel op de hoogte bent van praktische zaken, zoals
oproepen aan ouders/ verzorgers voor bijvoorbeeld hulp in de klas of bij
een uitje, hulp bij versieren of korte mededelingen vanuit de klas of de
school.
Korte berichten zullen vanaf januari via Socials Schools worden verspreid
in plaats van via de email. Later dit jaar zullen we dit platform ook in gaan
zetten voor het plannen van de voortgangsgesprekken. Social Schools is
via een webadres te bereiken, maar nog handiger is de app-functie voor
smartphones of tablets. Vanwege de wet op de privacy is het voor ons
noodzakelijk om vooraf aan u toestemming te vragen voor het plaatsen van
eventuele foto’s van uw zoon/ dochter en het delen van adresgegevens
binnen de eigen (beveiligde) groep. In de eerste week van januari krijgt u
hierover een brief met een antwoordstrookje.
High Tea
Na het succes van vorig jaar kunnen we dit jaar niet anders dan nogmaals
een gezellige High Tea te laten organiseren door de ouderraad.
Het idee is om elkaar op woensdag 9 januari vanaf 13:15 uur een
geweldig 2019 te wensen. Alle kinderen, hun ouders en de leerkrachten zijn
hiervoor van harte uitgenodigd. De kinderen zullen gezamenlijk met de
leerkrachten naar de High Tea in de Kuil gaan en kunnen daar door u
worden opgehaald. Zorgt u er wel voor dat u er uiterlijk om 13:45 uur bent?
Bij een High Tea horen natuurlijk thee en lekkere hapjes. Omdat de
hapjesmarkt van De Zonnewijzer al jaren bekend is en goed ontvangen
wordt, willen wij u vragen om een kleine bijdrage voor deze hapjesmarkt.
Wilt u een paar kleine hapjes maken voor de High Tea op woensdag 9
januari? U kunt de (zelfgemaakte) hapjes afgeven vanaf 12:30 uur in de
centrale hal. Voor de thee wordt gezorgd! Bij de klassen hangen
intekenlijsten om te vertellen wat u wilt gaan maken. U mag het ons
natuurlijk ook mailen! Daarnaast zijn we op zoek naar ouders die willen
helpen met het begeleiden van de High Tea.
Hiervoor kunt u zich ook aanmelden op de intekenlijst.
Lange Heul 149B, 1403 NH Bussum, Tel. 035-6989339, www.zonnewijzerSchool
in bussum.nl,
beweging
directie@zonnewijzer-bussum.nl

Toetsen
Januari is de maand waarin allerlei toetsen in de groepen 2 t/m 7 worden afgenomen. Begin maart
zullen dan de gesprekken over de toetsresultaten plaatsvinden. Tussen half januari en begin maart
zullen de resultaten van de niet-methodetoetsen niet zichtbaar zijn in het Ouderportaal. De resultaten
van de methodetoetsen kunt u wel weer inzien.
Sportmix
In de kerstvakantie organiseren de buurtsportcoaches in samenwerking met Sportfondsen Gooise
Meren, Versa Welzijn, Judoschool van der Hoek en Rock Steady een sportief evenement in
Sportcentrum de Zandzee voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar. Voor het zwemtarief (€5,50) kunnen de
kinderen een combi-ticket aanschaffen om deel te nemen aan deze Sportmix. Daarbij krijgen zij ook
nog een zwemvoucher, waarmee zij in de maand januari of februari een keer kunnen zwemmen bij de
Zandzee. Naast een workshop judo en klimmen zijn er beweegactiviteiten, zoals knotshockey, blind
lijnbal en voetbalgames. Meer informatie over dit evenement is te vinden via:
https://www.gooisemerenbeweegt.nl/LeefModule/Details/4493
In de bijlage vindt u de flyer van dit leuke, sportieve aanbod voor in de kerstvakantie.
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
Het inloopspreekuur is op de volgende woensdagen van 8.00 – 9. 00 uur: 06 februari, 10 april en 05
juni.
Schoolmaatschappelijk werk: Marta Turel
Het inloopspreekuur is op de volgende maandagen van 13.00 – 14.00 uur: 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

Kerstwens
Rest mij, aan het eind van deze laatste nieuwsbrief van 2018,
u allen een prettige vakantie, sfeervolle feestdagen en een
liefdevol 2019 toe te wensen.
Ik hoop iedereen weer in goede gezondheid op
maandag 7 januari op school te zien.

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

