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Beste ouders/ verzorgers,

Schooljaar 2018-2019
Kalender voor januari:
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
Kalender voor februari:
wo 4 februari 8.30 uur
bijeenkomst voor alle
klassenouders
vr 8 februari
schoolfotograaf
wo 13 februari
rapporten groep 1/2 gaan mee
en de Cito-uitslagen van de
groepen 3 t/m 7
ma 18 februari
start voorjaarsvakantie
ma 25 februari
studiedag: de kinderen zijn vrij
do 28 februari
voortgangsgesprekken groepen
1 t/m 7

We kunnen terugkijken op een sfeervolle kerstviering met het thema: Een
bijzondere ster. Wat deden alle kinderen het weer goed dit jaar!
De eerste woensdag van het schooljaar hadden we onze High Tea om
elkaar een voorspoedig 2019 te wensen. Gezellig dat er zoveel ouders
gekomen zijn. Graag willen we via deze weg de ouderraad bedanken voor
de goede organisatie van dit evenement: het was top! Dank jullie wel.
Nieuws uit het team
Helaas gaat het nog niet zo goed met juf Imana. Het herstel gaat met heel
kleine stapjes vooruit. De maand januari hebben we dankzij juf Petra, juf
Paola, juf Giny en juf Iris de vervanging kunnen regelen voor de groepen
1/2b en groep 3.
Met ingang van 31 januari komt juf Lisa Seegers meedraaien bij ons op
school en vanaf 7 februari zal zij komen invallen voor juf Imana in groep
1/2b. Lisa werkt op dit moment drie dagen in de week in groep 1/2 op een
andere school van Stichting Proceon.
Op dit moment zijn we druk bezig met een oplossing voor groep 3. Helaas
is dit een moeilijke en tijdrovende klus in deze tijden van een enorm tekort
aan leerkrachten, maar uiteraard doen we ons uiterste best om een goede
oplossing te vinden.
Gisteren is juf Claudia geopereerd. De komende periode zal zij thuis
werken aan haar herstel. Juf Paula komt extra werken op donderdag en
vrijdag in groep 6 en wordt op woensdag ondersteund door juf Iris.
Begin januari is onze nieuwe gymleerkracht: meester Rob, begonnen.
Vanaf februari zal meester Rob ook de gymlessen op dinsdag gaan
verzorgen. Tijdens de High Tea heeft u al kennis met hem kunnen maken.
Graag stelt hij zich in deze nieuwsbrief ook nog een keer aan u voor:

Beste Allemaal,
Vakantierooster 2018-2019:
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

Ik ben Rob Hensing, 30 jaar oud en kom uit Amersfoort. Ik ben de
nieuwe vakleerkracht bewegingsonderwijs. Ik ben werkzaam op
verschillende scholen binnen stichting Proceon. In mijn vrije tijd ben ik
veel bezig met sport. Zelf beoefen ik hockey en snowboarden. Dit jaar
verzorg ik de lessen bewegingsonderwijs op De Zonnewijzer. Het
basisonderwijs is het mooiste wat er is. De kinderen leren hier de basis
van het bewegen en ik ben blij dat ik hier aan kan bijdragen. Ik heb heel
veel zin om deze lessen te gaan verzorgen!

Extra vrije dagen (studiedagen):
maandag 25 februari 2019
dinsdag 11 juni 2019

Muzieklessen
Zoals u eerder heeft kunnen lezen worden er (gemiddeld om de week) op
donderdag muzieklessen gegeven door de Gooise Muziekschool. Deze
maand krijgen de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 djembé-les. Zowel de
kinderen als de leerkrachten zijn enthousiast over de lessen.
Lange Heul 149B, 1403 NH Bussum, Tel. 035-6989339, www.zonnewijzerSchool
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Toetsen
Januari is de maand waarin allerlei toetsen in de groepen 2 t/m 7 worden afgenomen. Op 28 februari
zullen de voortgangsgesprekken 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.
Gigakangoeroedag gaat niet door
Helaas heeft de organisatie ons laten weten dat de Gigakangoeroedag dit schooljaar niet wordt
georganiseerd. Wij vinden dit erg jammer en hopen dat in de toekomst het toch weer gebeurd, omdat
we altijd erg hebben genoten van deze sportieve dag.
Social schools
Zoals u in de vorige nieuwsbrieven 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. Maandag 14 januari heeft u een unieke inlogcode gekregen waarmee u een account
kunt aanmaken. Zo bent u snel op de hoogte van praktische zaken en korte mededelingen vanuit de
klas of de school. Korte berichten zullen vanaf nu 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 appfunctie voor smartphones of tablets. Mocht u problemen hebben met het aanmaken van een account of
met het gebruik ervan, dan bent u op dinsdag 29 januari of donderdag 31 januari welkom bij juf
Leonora (in het lokaal van groep 7) van 14.30 - 15.30 uur.
Schoolfotograaf
Op vrijdag 8 februari komt de schoolfotograaf. De ouderraad organiseert deze dag.
De schoolfotograaf zal om 8.15 uur beginnen met de broertjes- en zusjesfoto’s van broertjes en zusjes
die NIET bij ons op school zitten.
Om e.e.a. goed te laten verlopen willen we graag van te voren weten wie gebruik wil maken van deze
mogelijkheid. U kunt zich tot uiterlijk donderdag 31 januari opgeven voor deze mogelijkheid bij juf
Esther. Indeling gebeurt op basis van tijdstip van aanmelding.
U krijgt, als u zich opgegeven heeft, een overzicht met de tijden waarop elk gezin aan de beurt is voor
de foto. We verwachten dat iedereen op de juiste tijd aanwezig is.
Na deze ronde zullen de kinderen uit de klas worden gehaald voor de broertjes- en zusjesfoto van de
kinderen die bij ons op school zitten, portretfoto en groepsfoto van de groepen 1 t/m 8.
Denkt u aan leuke, kleurrijke kleding voor uw zoon/ dochter?
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: 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, Facebook: De Zonnewijzer Bussum en natuurlijk
via Social Schools.

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

