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Hartelijke groeten,
Schooljaar 2020-2021
Namens het team,
Vakantierooster:
de Boer
- Esther
Kerstvakantie:
vrij 18-12-2020 t/m vrij 01-01-2021
- Voorjaarsvakantie:
ma 22-02-2021 t/m vr 26-02-2021
- 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

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Studiedagen ( alle kinderen vrij):
- Vrijdag 2-10-2020
- Maandag 23-11-2020
- Vrijdag 29-01-2021
- Woensdag 24-03-2021
- Maandag 21-06-2021

Voortgangsgesprekken en rapporten:
Op donderdag 26 november zijn er weer voortgangsgesprekken. We bespreken
dan de cito uitslagen en de voortgang van uw kind op school. Er is geen rapport.
De toetsuitslagen kunt u vinden in het ouderportaal van parnassys. Wij kunnen ze
niet uitdraaien in grafieken, omdat deze extra toets niet goed in de grafieken
opgenomen kan worden.

Kalender voor november :
-

2-11: Atelier lessen
5-11: Nationaal schoolontbijt
10-11: MR vergadering
12-11: Muzieklessen
14-11: Landelijk intocht Sinterklaas
16-11: Lootjes trekken groep 5 t/m 8
23-11: Studiedag, alle kinderen vrij
25-11: schoen zetten hele school
26-11: Muzieklessen
26-11: Voortgangsgesprekken 1 t/m
7 en adviesgesprekken groep 8.
30-11: Surprises groep 5 t/m 8 mee
naar school
30-11:Start blok 3 Vreedzame
School: “Wij hebben oor voor
elkaar”

Kalender voor december:
- 1-12: MR vergadering
- 4-12: Sinterklaasviering
- 10-12: Muzieklessen
- 16-12: Kerstviering in de avond
- 18-12: Alle kinderen vrij
- 18-12 t/m 1-1-21: Kerstvakantie

Hierbij de 4e nieuwsbrief van dit schooljaar.
Jubilea:
Afgelopen week hadden we 2 jubilea in ons team. Afgelopen maandag hebben we
met de kinderen en de collega’s gevierd dat juf Anja al 40 jaar werkzaam is in het
onderwijs. Wat een mooie prestatie. En ze is, zoals ze zelf ook zegt, nog niet klaar
met werken en gaat nog alle dagen met plezier naar haar werk toe.
Ze is verwend met kleine cadeautjes van het team, een heel mooi schilderij met
daarop alle vingerafdrukken van de kinderen, een lied, bloemen en allemaal mooie
woorden. Het was een geweldige dag.
Op dinsdag vierden we dat juf Margriet al 25 jaar in het onderwijs werkt.
Zij ontving van alle klassen 3 rozen, 24 in totaal en van het team kreeg zij de 25 e
roos voor haar 25 jaren in het onderwijs. Daarnaast hadden veel (oud) collega’s
nog een videoboodschap voor Margriet gemaakt.
Anja en Margriet ontzettend bedankt voor alle jaren inzet in het onderwijs!

De voortgangsgesprekken zullen deze keer telefonisch plaatsvinden.
De adviesgesprekken van groep 8 gaan online via teams.
Vanaf vandaag, maandag 16 november, om 15.00 tot maandag 23 november om
12.00 uur kunt u zich inschrijven voor de gesprekken via social schools.
Voor het telefonische gesprek bellen wij op het afgesproken tijdstip naar het
mobiele nummer van moeder. Wilt u dat er naar een ander nummer gebeld wordt
dan vragen wij u dit via de mail aan de groepsleerkracht door te geven.
Wij bellen vanaf school met het schoolnummer, maar het kan ook zijn dat wij bellen
met een onbekend nummer.
Vanaf groep 5 verwachten wij de kinderen ook bij het gesprek.
Wanneer beide ouders het gesprek willen voeren kunt u de telefoon op luidspreker
zetten. Voor gescheiden ouders is het mogelijk om via een mail aan de leerkracht
te vragen om het gesprek via Teams te doen.
Schoolfruit:
Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen wij fruit op school voor alle kinderen.
Wekelijks hoort u welk fruit er is. Als uw kind dit niet lust vragen wij u een ander
stuk fruit of groente mee te geven voor deze dag.
Ontruimingsoefening:
De afgelopen 2 weken hebben alle klassen zelf geoefend met wat ze moeten doen
wanneer er brand is en hoe ze dan met de klas moeten ontruimen.
Vandaag, donderdag 12 november, hadden we de echte ontruimingsoefening met
de hele school. En wat hebben alle kinderen, meesters en juffen het goed gedaan.
Na het signaal zijn alle klassen heel vlot, maar wel rustig naar buiten gegaan naar
de verzamelplek. Daar controleerden de leerkrachten of iedereen er was en gaven
ze dit door aan de hoofd BHV-er. Dit ging heel goed en rustig en de kinderen
konden daarna snel weer naar binnen om verder te gaan met de les.
Later dit jaar zullen we nog een ontruimingsoefening houden.
Hartelijke groeten,
Namens het team,
Esther de Boer
Lange Heul 149B, 1403 NH Bussum, Tel. 035-6989339, www.zonnewijzer-bussum.nl,
School
in beweging
directie@zonnewijzer-bussum.nl

