Zonnebrief schooljaar 2019-2020

Zonnebrief:
26 september 2019
Beste ouders van de Zonnewijzer,
Terwijl ik deze Zonnebrief schrijf is de schoolfotograaf bezig alle leerlingen op de foto te
zetten. Het resultaat wordt vast erg mooi!
Met vriendelijke groet,
Annemarie
Agenda
Vrijdag 27-09:
Zondag 29-09:
Maandag 30-09:
Dinsdag 01-10:
Woensdag 02-10:
Donderdag 03-10:
Vrijdag 04-10:
Maandag 07-10:
Donderdag 10-10:
Zondag 13-10:

11.15 uur Theateruurtje groep 5
Hoera! Juf Marieke, juf Annelies en juf Stephanie zijn jarig
19.30 uur MR-vergadering
Hoera! Juf Marieke, juf Annelies en juf Stephanie zijn jarig geweest
13.00 uur Leerlingenraad
Start van de Kinderboekenweek + 13.00 groep 7 Wifflebal-toernooi
14.00 Start Kunst in Kids
Kinderboekenmarkt van 11.30 tot 12.00 uur in de middenruimte
Dag van de Leerkracht
Kunst in Kids
Gezinsviering door basisschool De Toekomst
Kunst in Kids

In oktober staat Kunst in Kids weer op de agenda. In de vorige Zonnebrief heb ik een oproep
gedaan. Vanwege te weinig aanmeldingen van creatieve ouders organiseren de leerkracht
zelf een creatieve opdracht in hun lokaal. De leerlingen kunnen zich hier dan op inschrijven.
Op donderdag 17 oktober worden alle kunstwerken tentoongesteld, hier ontvangt u t.z.t. een
uitnodiging voor.
Kinderboekenweek
Op woensdag 2 oktober gaat landelijk de Kinderboekenweek van start, en natuurlijk
besteden wij daar op de Zonnewijzer ook aandacht aan. Wij boffen met ons actieve
Biebteam, want zij hebben de school al prachtig versierd. Naast een Kinderboekenmarkt
zullen er in de groepen allerlei leuke lessen worden gegeven in het thema van de
Kinderboekenweek. We hebben er zin in!
Parkeren
In de ochtend en middag is het druk rond de school. Het is een komen en gaan van auto`s,
wat natuurlijk erg logisch is. Door het verhuizen van het Christian Huygens is er meer rust op
het parkeerterrein. Ik wil u verzoeken om uw auto op één van de parkeerplekken te parkeren
en niet naast de school. Het zorgt nu voor onveilige situaties met leerlingen die het
schoolplein proberen te bereiken.
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Continurooster
Na de kerstvakantie start op maandag 6 januari 2020 het continurooster op de Zonnewijzer.
Achter de schermen werd er al een jaar gepuzzeld en overlegd over dit nieuwe rooster door
een actieve Continurooster-commissie. Ik wil hen bedanken voor alle moeite en tijd die zij
erin hebben gestoken. Nu de startdatum in zicht is neem ik het stokje over om de laatste
puntjes op de i te zetten en het plan ten uitvoer te brengen.
Hieronder voor nu de belangrijkste informatie. In november zal ik een continuroosterboekje
maken met daarin alle benodigde informatie en deze met u delen.


Schooltijden:

Dagen
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
Maandag
8.45 uur – 14.45 uur
8.45 uur – 14.45 uur
Dinsdag
8.45 uur – 14.45 uur
8.45 uur – 14.45 uur
Woensdag
8.45 uur – 12.30 uur
8.45 uur – 12.30 uur
Donderdag
8.45 uur – 14.45 uur
8.45 uur – 14.45 uur
Vrijdag
8.45 uur – 12.00 uur
8.45 uur – 14.45 uur
Iedere dag opent de school om 8.35 uur haar deuren. Om 8.45 uur starten de lessen.



Voor nu belangrijk:

o Uw kind is een half uur eerder vrij in de middag en zal dan mogelijk een half uur
eerder starten op de BSO. Het is belangrijk om deze wijziging tijdig door te
geven aan de BSO en aan de belastingdienst i.v.m. toeslagen.

o Uw kind zal op school lunchen. Het is mogelijk om gebruik te maken van
Schoolmelk. Ik verwijs u alvast naar de website voor meer informatie.

https://iedereenfitopschool.nl/nl/l/schoolmelk-scholen/
o We zijn nog steeds op zoek naar ouders die pleindiensten willen draaien. U bent
samen met een leerkracht aanwezig op het schoolplein tijdens het
buitenspelen. Op woensdag 27 november organiseert school een bijeenkomst
om u de aanstaande pleinwachters uit te leggen wat er precies van hen wordt
verwacht, er is begeleiding en instructie.

o Er zijn leerlingen die tussen de middag medicatie toegediend krijgen. Het is met
het oog op het continurooster belangrijk dat wij daarvan op de hoogte zijn en
dit kunnen voortzetten. Om alles op orde te hebben met de
medicijnverklaringen vraag ik u om dit tijdig te melden bij directie via
a.wesseling@kbszonnewijzer.nl.

