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Hartelijke groeten,
Schooljaar 2020-2021
Namens het team,
Vakantierooster:
Esther de Boer
- Pasen:
vr 02-04-2021 t/m ma 05-04-2021
- Meivakantie:
ma 26-04-2021 t/m vrij 07-05-2021
- Hemelvaart:
do 13-05-2021 t/m vr 14-05-2021
- Pinksteren:
ma 24-05 t/m di 25-05-2021
- Zomervakantie
ma 12-07-2021 t/m vrij 19-08-2021

Studiedagen ( alle kinderen vrij):
- Maandag 21-06-2021

Maart 2021:
-

Di 29-3: Theoretisch verkeersexamen in groep 7

April 2021:
- Donderdag 1-4: Paasviering op
school
- Vrijdag 2 april: goede vrijdag, alle
kinderen vrij.
- Maandag 5 april: 2e paasdag, alle
kinderen vrij.
- Vrijdag 23 april: Sportdag:
koningsspelen op school.

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Ondertussen zijn we al weer aangekomen in april.
Sneeuw en ijs heeft weer plaats gemaakt voor wisselend weer en de eerste
bloemen en planten laten zich al weer zien.
Ook op school zijn er door ouders en kinderen bloemen en planten gezaaid. De
foto’s zullen we met u delen op Social Schools.
Rapporten:
De groepen 1 t/m 6 krijgen dit jaar een paasrapport. Het rapport gaat vandaag,
donderdag 1 april, mee naar huis. Op donderdag 8 april zijn de
voortgangsgesprekken voor groep 1 t/m 7. Deze gesprekken vinden
telefonisch/online plaats en daarvoor kunt u zich tot dinsdag 6 april om 12 uur nog
inschrijven via Social Schools.
Pasen:
Vanmorgen zijn we in allen klassen gestart met een heerlijk paasontbijt. De
kinderen hebben gesmuld van de gekookte eieren, de matses en de krentenbollen.
Gedurende de dag zijn alle klassen nog op verschillende manieren met Pasen en
het paasverhaal bezig geweest.
Op Social Schools worden vandaag nog enkele foto’s geplaatst.
Sportdag: Koningsspelen.
Op vrijdag 23 april zijn de Koningsspelen weer. Ook dit jaar gaan we weer
sportieve activiteiten buiten doen. Vanwege corona gaan we niet naar de
sportvelden, maar houden we de sportdag in en om de school.
De sportdagcommissie heeft een leuk, sportief programma samengesteld.
Helaas mogen ouders niet komen kijken, maar we zullen weer mooie foto’s maken
om met u te delen op Social Schools.
Theoretisch verkeersexamen:
Afgelopen dinsdag heeft groep 7 het nationale theoretisch verkeersexamen
gemaakt. Spannend! De meeste kinderen zijn geslaagd en een enkeling krijgt een
herkansing.
Als alles doorgaat hebben de kinderen later dit schooljaar ook nog het praktisch
verkeersexamen.
Vreedzame school:
Deze week zijn we met Vreedzame School gestart met blok 4: “We hebben hart
voor elkaar”. Dit blok gaat over gevoelens. Kunnen omgaan met gevoelens is van
groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de school. Dat gaat
gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de
gevoelens van anderen te verplaatsen.

Toetsen:
Alle kinderen hebben weer hard hun best gedaan met alle CITO toetsen.
De uitslagen van de toetsen van rekenen, DMT ( lezen) en spelling vindt u terug in het rapport.
Van hieruit gaan weer verder met het stellen van doelen voor alle verschillende vakken in alle groepen.
Samen met de kinderen gaan we hard aan het werk om het gezellig te hebben in de klas en weer veel bij te leren.
In juni zijn er opnieuw landelijke CITO toetsen.
Nieuwe logo:
De Zonnewijzer behoort tot Scholengroep Proceon. Deze scholengroep bestaat uit 16 scholen in de regio Gooi en
Vechtstreek. Wij horen als scholen bij elkaar en werken ook veel samen.
Graag willen wij deze eenheid en samenwerking ook naar buiten toe uitstralen en daarom is er gekozen voor een nieuwe
huisstijl die op alle scholen terug te zien is, hierbij hoort ook een nieuw logo voor alle scholen.
Het nieuwe logo en de bijbehorende nieuwe website voor de Zonnewijzer zijn in de maak. We hopen u binnenkort het
nieuwe logo en de nieuwe website te presenteren.
De chat op Social Schools:
Tijdens de lock down was het ook mogelijk om via de chat van Social Schools contact te hebben met de leerkrachten.
Nu de scholen weer open zijn verloopt het contact weer via de mail, de telefoon, teams online of op afstand bij de deur.
De chatfunctie op Social Schools zal vanaf nu niet meer gebruikt worden.
Vakanties en studiedagen schooljaar 21-22:
Hieronder de vakanties voor het nieuwe schooljaar. De overige vrije dagen en studiedagen worden de komende maanden
vastgelegd in overleg met de MR.
Herfstvakantie maandag 18 oktober 2021 t/m vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie maandag 21 februari 2022 t/m vrijdag 25 februari 2022
Paasvakantie vrijdag 15 april 2022 t/m maandag 18 april 2022
Meivakantie maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart donderdag 26 mei 2022 en vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren maandag 6 juni 2022
Zomervakantie maandag 18 juli 2022 t/m vrijdag 26 augustus 2022

Na vandaag zijn de kinderen een lang weekend vrij. Wij wensen u een fijn paasweekend en zien de kinderen graag dinsdag
6 april weer op school.

Hartelijke groeten,
namens het team van de Zonnewijzer,
Esther de Boer

