Zonnebrief schooljaar 2019-2020

Zonnebrief:
12 september 2019
Beste ouders van de Zonnewijzer,
Wat vliegen de weken voorbij! In de groepen wordt hard gewerkt, door zowel de leerkrachten
als de leerlingen. Veel leerlingen zitten inmiddels weer helemaal in het ritme van school.
Gelukkig is de tempratuur gedaald, waardoor het klimaat in school wat aangenamer is
geworden. Hieronder zit u een goed gevulde agenda, er staat weer van alles op de planning.
Ik zal sommige onderdelen in deze Zonnebrief wat extra toelichten. Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Annemarie
Agenda
Maandag 16-09:
Dinsdag 17-09:
Woensdag 18-09:
Donderdag 19-09:
Woensdag 25-09:
Donderdag 26-09:
Vrijdag 27-09:

09.00 en 10.00 u Rondleiding / orientatiegesprek “nieuwe ouders”
‘Het kind leidt de ouder rond’, open middag van 15.15 u – 17.00 u
13.30 u Atletiektoernooi groep 5
Informatieavond / OV-jaarvergadering, start om 19.00 u
Juf Ingrid is jarig! Start Kinderpostzegels groep 7 en 8 en
voetbaltoernooi groep 6
Schoolfotograaf
Theateruurtje groep 5, start om 11.15 u
Fotograaf

Op donderdag 26 september komt de schoolfotograaf op bezoek. Om deze dag zo soepel
mogelijk te laten verlopen, is het handig om een goede planning te maken. Deze dag worden
er naast pasfoto`s en klassenfoto`s ook foto`s gemaakt met broers en zussen. Als deze
broers en zussen allemaal op school zitten, dan kan dit fijn onder schooltijd gebeuren en dan
zorgen wij ervoor dat zij samen op de foto komen.
Als u een gezamenlijke foto wilt van uw kinderen en deze zitten niet meer of juist nog niet op
school, dan kan dat ook! Het is voor ons wel noodzakelijk om dit vooraf te weten, zodat we
een planning kunnen maken. Vanaf 08.45 uur worden deze foto’s gemaakt.
Mail dan voor 20 september naar: i.bergervoet@kbszonnewijzer.nl
Als uw kinderen allemaal op de Zonnewijzer zitten, dan hoeft u niet te reageren.
Open middag: ‘Het kind leidt de ouder rond’
Op dinsdag 17 september bent u van harte welkom om na schooltijd samen met uw kind een
bezoekje te brengen aan zijn of haar klas. De leerkracht is aanwezig in het lokaal en is
beschikbaar voor vragen, maar de meest actieve rol ligt bij het kind. Dit is een mooi moment
om te laten zien hoe het in de schriften heeft gewerkt en hoe het allemaal werkt in de groep.
Dit is de eerste keer dat wij dit op deze manier organiseren. Als het bevalt, dan zijn we van
plan om verder in het jaar nog een aantal middagen te plannen (op andere dagen).
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Informatieavond en OV-jaarvergadering
Op donderdag 19 september staat de jaarlijkse informatieavond en OV-jaarvergadering
gepland. De avond ziet er als volgt uit:
19.00: OV-jaarvergadering
19.20: Koffie en thee-moment
19.30: Workshopronde 1
19.45: Workshopronde 2
20.00: Einde avond
U kunt deze avond kiezen uit de volgende workshops:
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Sporttoernooien
Komende weken starten de eerste sporttoernooien weer. Deze toernooien zijn alleen voor
leerlingen uit groep 5 t/m 8. De toernooien worden gehouden op een woensdagmiddag rond
13.00 uur. Het is dan gebruikelijk dat de leerlingen hier op school hun boterham eten om
vervolgens samen naar de sportvelden te fietsen. Na afloop van het toernooi fietsen we
gezamenlijk weer terug naar school. Voor sommige kinderen is het fijner of korter om vanaf
de sportvelden zelf terug naar huis te fietsen. Dat mag alleen met toestemming van de
ouders, dit kunt u dan schriftelijk aan de leerkracht van uw kind doorgeven.
Kunst in kids
In oktober staat Kunst in kids weer op de agenda. Wij zijn op zoek naar enthousiaste en/of
creatieve ouders die het leuk vinden om een creatieve activiteit te bedenken en aan te
bieden aan een groepje van 10 tot 15 leerlingen. Het gaat om twee werklessen en in de
laatste week worden de knutsels/activiteit gepresenteerd aan de school en ouders.
Benodigde materialen kunnen (in overleg) worden aangeschaft.
Donderdag 3 oktober: 14.00 u – 15.00 u
Donderdag 10 oktober: 14.00 u – 15.00 u
Donderdag 17 oktober: 14.30 u – 15.00 u (presentatie, dus geen begeleiding noodzakelijk)
Lijkt het u leuk? Laat het ons weten!
Jaarkalender
Als het goed is heeft uw zoon/dochter een jaarkalender meegekregen in het begin van het
nieuwe schooljaar. Mocht dat niet het geval zijn laat het dan weten aan juf Ingrid. Zij zal er
dan één aan uw kind meegeven. Mail i.bergervoet@kbszonnewijzer.nl

