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Zonnebrief:
31 oktober 2019
Beste ouders van de Zonnewijzer,
Vanochtend was het koffie-uurtje druk bezocht. Ik heb de ouders van alles verteld over de
ontwikkelingen die de school doormaakt. Dit was erg leuk om te doen. De komende weken
staat er van alles op het programma. In deze Zonnebrief een overzicht.
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Annemarie
Agenda
Maandag 04-11:
Dinsdag 05-11:
Woensdag 06-11:
Donderdag 07-11:
Vrijdag 08-11:

De intekenlijsten op Parro gaan open: Portfolio gesprekken plannen
De nieuwe groepsfoto`s worden gemaakt.
Nationale stakingsdag basisonderwijs. De school is gesloten.
Herfstwandeling. Start tussen 18.00 uur en 19.00 uur.
Nationaal schoolontbijt 8.45 uur – 9.30 uur

Maandag 11-11:
Donderdag 14-11:

Sint Maarten
Zonnebrief
Groepsfoto`s

Ik heb u voor de herfstvakantie op de hoogte gebracht dat er na overleg met de
schoolfotograaf is besloten om de groepsfoto`s op dinsdag 5 november opnieuw te
nemen. Veel ouders hebben de portretfoto`s en huidige groepsfoto`s al besteld. De
nieuwe groepsfoto`s zullen over een paar weken op een centrale plek hangen,
waarna u kunt aangeven of u deze nieuwe groepsfoto opnieuw wilt bestellen. Deze
zal dan enige tijd later worden geleverd op school (om u de verzendkosten te
besparen).
Staking

Op woensdag 6 november is door de vakbonden opgeroepen tot een nationale
stakingsdag in het basis- en voortgezet onderwijs. De vakbonden roepen alle
medewerkers in het primair onderwijs op om deze dag het werk neer te leggen.
Staken is een recht van iedere medewerker. Ik wil u hierbij nogmaals laten weten dat
er op woensdag 6 november geen lessen worden gegeven op de Zonnewijzer. Dit
betekent dat de leerlingen dan een vrije ochtend hebben.
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Herfstwandeling

Op donderdag 7 november vindt de herfstwandeling plaats. Een echte traditie op de
Zonnewijzer! Als u nog geen ervaring heeft met de herfstwandeling (net als ik), hierbij
wat informatie. Tussen 18.00 en 19.00 uur kunt u starten met de wandeling. Op het
voorplein bij groep 3 wordt de route uitgedeeld. U kunt met uw kind of samen met
een groepje een route van ongeveer 3 kwartier lopen, ook door het bos. Dus neem
een zaklamp mee en doe je laarzen aan. Uiteindelijk komt u weer terug op school,
ingang bij de gymzaal op het achterplein.
De school is dan omgetoverd in een bepaald thema. Het thema is nog een
verrassing….
Deze avond duurt tot ongeveer 19.30/20.00 uur.
Nationaal schoolontbijt

Op de vrijdagochtend na de herfstwandeling vindt het Nationaal schoolontbijt plaats.
De school gaat op de gebruikelijke tijd open en de kinderen starten in de klas.
De kinderen gaan gezamenlijk ontbijten in de aula, op (papieren) kleedjes. De
oudere leerlingen helpen de jonge leerlingen. Al het bestek en de boodschappen
voor het ontbijt worden door ons verzorgd. Het overige eten en drinken moet u wel
zelf meegeven (tienuurtje en lunch voor de middag).
Sopweek

Het is u vast wel opgevallen dat de school nogal vies is. De viezigheid wordt
verergert door het braakliggende terrein naast de school. Veel leerlingen vinden het
heerlijk om voor schooltijd lekker door het zand te rijden of te fietsen, dat begrijp ik
natuurlijk. Het gevolg is alleen wel dat de school langzaam verandert in één grote
zandbak. Onze schoonmaakster heeft maar 2 ½ uur om de school schoon te maken,
dat lukt niet.
We doen daarom een beroep op u! We organiseren in de week van maandag 25
november onze eerste ‘Sopweek’. Volgende week zal er een lijst met schoonmaakklussen op de bar in de keuken liggen waarop u zich kunt intekenen. U kunt zelf
bepalen wat en wanneer u schoonmaakt. Ik zal een berichtje op Parro zetten als de
lijst klaarligt. We hopen op een schoon resultaat.
Bruna boekenbonnen

Heeft u tijdens de Bruna actie in de Kinderboekenweek nog boeken gekocht.
Lever dan uw bon in voor vrijdag 8 november. Graag in de daarvoor bestemde
“inleverboek” deponeren (staat op de balie bij het keukentje).

