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Beste ouders/ verzorgers,

Vakantierooster:
- Herfstvakantie:
ma 12-10-2020 t/m vrij 16-10-2020
- 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

Hierbij al weer de 2e nieuwsbrief van dit schooljaar.
We hebben een goede start gemaakt. Er is rust in de school en er wordt alweer
hard gewerkt. Daarnaast is er ook weer tijd om lekker te sporten, te knutselen en
samen te werken.
Het was ook erg fijn om weer veel ouders te spreken tijdens de
oudervertelgesprekken, zeker nu we elkaar door de corona maatregelen veel
minder zien.

Studiedagen ( alle kinderen vrij):
- Vrijdag 2-10-2020
- Maandag 23-11-2020
- Vrijdag 29-01-2021
- Woensdag 24-03-2021
- Maandag 21-06-2021
Kalender voor september :
- 3-9: muziekles
- 7-9: 2e les atelier
- 14-9: 3e les atelier
- 17-9: muziekles
- 21-9: Start blok 2 vreedzame school
- 23-9: Kinderpostzegels groep 7&8
- 28-9: 1e techniekles
- 30-9: start kinderboekenweek
Einde kinderpostzegels
Kalender voor oktober :
-

2-10: studiedag
5-10: 2e les techniek
Dag van de leerkracht
8-10: muziekles
9-10: einde kinderboekenweek
12-10 t/m 16-10 herfstvakantie

Vreedzame school
Onze school voert dit schooljaar het programma van De Vreedzame School in. Dit
programma levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de vorming van
actieve en ‘betrokken’ burgers.
U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te
bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet
alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale
vaardigheden.
De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden.
De school, als een mini-maatschappij, geeft de kinderen de gelegenheid om de
nodige sociale vaardigheden te oefenen.
Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een
positieve manier met elkaar om te gaan.
De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een
actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit
bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar
zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op
www.devreedzameschool.nl
Op dit moment zijn we in alle klassen bezig met blok 1:
“We horen bij elkaar”
De klas maakt in deze periode regels en afspraken, verdeelt taken en de kinderen
leren elkaar beter kennen.
Met het team volgens we scholing om dit programma goed neer te zetten en uit te
voeren in de school.
Vanaf maandag 21 september starten we met blok 2 van de Vreedzame School:
“We lossen conflicten zelf op” . Dit gaat over conflicten en hoe je daar op een
goede manier mee om kan gaan en op kan lossen.
Nieuwe kinderen
Wij hebben op school nog plek voor nieuwe leerlingen!
Weet u nog mensen die een ( nieuwe ) school zoeken, laat ze dan vooral contact
opnemen door te bellen of te mailen. ( 035-6989339 /e.deboer@proceon.nl)
Als er nieuwe leerlingen zich aanmelden kijken wij altijd of dit passend is en wij de
nieuwe kinderen en de huidige groepen kunnen bieden wat ze nodig hebben.
Atelier en Techniek
Deze week zijn we ook weer begonnen met atelier.
De kinderen werken 3 weken groepsdoorbrekend aan een creatieve activiteit .
Over een paar weken gaan we dit ook weer doen met techniek. Houd Social
School goed in de gaten voor leuke berichten en foto’s hierover.
Zapp sport
Morgen, zaterdag 12 september om 8.45, allemaal kijken naar Zapp sport, want
onze groep 8 is in deze aflevering te zien! Wie gaan er winnen….de jongens of de
meisjes???
Lange Heul 149B,
NH Bussum, Tel. 035-6989339, www.zonnewijzer-bussum.nl,
School
in 1403
beweging
directie@zonnewijzer-bussum.nl

Uitval leerkrachten
Zoals bekend hebben we in het onderwijs nog steeds te maken met een leerkrachtentekort.
Binnen Proceon hebben wij een goed gevulde invalpool die bemand is met leerkrachten die heel bewust hebben gekozen
voor invalwerk. Hier kunnen alle proceonscholen gebruik van maken.
Inval wordt ingezet bij zieke leerkrachten of leerkrachten die vanwege scholing afwezig zijn. Helaas kan er geen inval
ingezet worden bij uitval van leerkrachten die niet ziek zijn, maar thuis moeten blijven vanwege verkoudheid en in
afwachting zijn van de uitslag van een corona test. Hierover ook meer in de bijlage ( brief van onze bestuurder).
Concluderend proberen wij dus zoveel mogelijk het onderwijs aan alle groepen door te laten gaan. Helaas zal dit niet altijd
gaan lukken en zullen we aan u moeten vragen uw kind dan thuis op te vangen. We begrijpen heel goed dat dit heel lastig
is, maar hopen dat u al kunt kijken naar mogelijkheden om dit onderling of op andere manieren te regelen.
Als school en stichting zijn we ook bezig om te kijken naar wat we kunnen doen wanneer leerkrachten of kinderen thuis
moeten blijven, maar niet ziek zijn. Binnenkort hierover meer informatie.
Ventilatie
Op dit moment staat het ventilatiesysteem in de school nog uit. De gemeente laat momenteel onderzoeken of het systeem
aan alle eisen voldoet. Tot die tijd ventileren wij door alle ramen open te zetten en de deuren zoveel mogelijk open te
houden. Het kan hierdoor soms lekker fris zijn in de klas, een extra trui of vestje kan dan helpen.
Contact met school
In deze corona tijd is het contact met school anders dan anders. Hier nog even wat punten op een rij om het contact en de
communicatie zo optimaal mogelijk te houden en ons daarnaast te houden aan alle regels.
-

-

U kunt de leerkracht altijd mailen. De mailadressen staan in Social Schools. De leerkracht leest na schooltijd altijd
de mail.
U kunt altijd bellen tussen 7.30 -17.00 uur (035-6989339 ).
o Tussen 7.45 – 7.55 en na 14.30 zijn de leerkrachten meestal bereikbaar
o Tussen 8.00-14.30 kunt u bellen met school, maar staan de leerkrachten voor de groep. Iemand anders
neemt op of u kunt de voicemail inspreken en wordt dan teruggebeld.
Bij de deur:
o In de ochtend tussen 8.00-8.15 kunt u dringende boodschappen doorgeven en vragen stellen aan degene
die bij de deur staat.
o Om 13.45 uur lopen alle leerkrachten met hun groep mee naar buiten en kunt u boodschappen doorgeven
en vragen stellen aan de leerkracht of een telefonische afspraak maken.

Cito toetsen
In juni zijn de cito toetsen niet doorgegaan. Wij nemen nu in september en oktober de toetsen af. De toetsen gaan wij weer
analyseren, zodat wij precies weten hoe de kinderen ervoor staan en waar we aan moeten gaan werken.
In de periode van 11 september tot 3 november zal het ouderportaal gesloten zijn. Daarna zullen wij de uitkomsten van de
toetsen en de voortgang van uw kind eind november weer met u bespreken.
Cultuur uitje
Tussen 18 september t/m 9 oktober gaan alle klassen een keer met de bus naar het Catharine Convent in Utrecht.
Dit is een museum met verschillende programma’s voor alle groepen. Wij hebben er zin in!

Voor nu wensen wij u een fijn weekend.

Hartelijke groeten,
Namens het team,
Esther de Boer

