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Zonnebrief
12 december 2019
Even voorstellen…..
Maandag 2 december jl, tijdens het koffie uurtje, heb ik al kennis mogen maken met een
aantal ouders.Het voelde als een warm welkom en het was mooi om te zien hoe betrokken
de ouders bij de school zijn.
Voor de ouders die ik nog niet heb gezien wil ik mij via deze weg voorstellen.
Ik ben Stephanie de Boer, 34 jaar oud, woon achtend in Swifterbant. Ik woon daar samen
met mijn dochter Linde van 5 jaar. Inmiddels zit ik, met een uitstapje van 2 jaar, alweer 13
jaar in het onderwijs. Tot januari 2019 in Almere en afgelopen kalenderjaar in Swifterbant op
KBS de Golfslag in Swifterbant.
Sinds september jl. volg ik, met veel plezier, de schoolleidersopleiding: 'Leidinggeven I'.
Mijn benoeming als plaatsvervangend directeur past bij mijn ambities en persoonlijke groei in
het leidinggeven.
Met veel energie en positiviteit kijk ik uit naar het werken op KBS de Zonnewijzer.

Sinds 2 weken loop ik rond op de Zonnewijzer als nieuwe interim directeur. Omdat ik nog
niet iedereen heb gezien of gesproken, wil ik via deze weg mijzelf voorstellen.
Ik ben Erik van Turnhout en ik woon met Josje, mijn twee dochters Myrthe (9) en Phileine (4)
in de oude binnenstad van Elburg. Na enkele jaren voor de klas, heb ik eerst als locatieleider
in Nijkerk gewerkt om vervolgens als directeur aan de slag te gaan op 2 scholen in
Barneveld. Dit heb ik met veel plezier gedaan. Omdat ik dichter bij huis wilde werken en toe
was aan een nieuwe uitdaging, ben ik 4,5 jaar geleden terecht gekomen op de Golfslag in
Swifterbant. Daar hebben we hele mooie ontwikkelingen in gang gezet.
Tegelijkertijd begon het te kriebelen om iets nieuws te gaan doen. Ik heb er dan ook veel zin
in om als nieuwe interim directeur samen met het team aan de slag te gaan.
We hopen u allen te mogen begroeten in het nieuwe jaar en wensen u voor nu alvast een
fijne Kerstvakantie en een goede start van 2020!
Meester Erik en juf Stephanie
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Agenda

Vrijdag 20-12:

3e advent
Meester Erik aanwezig
13.00-15.30 uur Jan IB overleg
15.45 uur Teamvergadering
Laatste dag TSO
Meester Erik aanwezig
08.45 Kerkviering, kerstviering en buffet tot 13.00 uur
Deze dag zijn alle leerlingen vrij, de kerstvakantie is begonnen.

Zondag 29-12:

Juf Sanne jarig

Maandag 6-1:

Start Continurooster
08.45 uur Nieuwjaarstoost
Volgende Zonnebrief

Maandag 16-12:
Dinsdag 17-12:

Donderdag 19-12:

Donderdag 9-1:

Kerstviering
In de Parro heeft u al één en ander kunnen lezen over deze dag. Maar hierbij nog even extra
voor de duidelijkheid.
Op donderdag 19 december vieren we het Kerstfeest. De kinderen worden om 08.45 uur
verwacht in de Ludgeruskerk, zodat we om 09.00 uur kunnen starten met de kerkviering.
De kinderen mogen vooraan bij de eigen leerkracht gaan zitten. Ouders en andere
belangstellenden mogen daarachter plaats nemen.
Rond 10.00 uur zal de dienst afgelopen zijn en gaan de kinderen weer naar school op eigen
gelegenheid. Daarna is er een eigen programma in de klas met de leerkracht, gevolgd door
een kerstlunch om 12.00 uur. Dit zal in eigen groep zijn.
Ouders zijn vanaf 12.00 uur ook van harte welkom om in de aula iets te komen eten en te
drinken.
Rond 13.00 uur zal er in de aula een gezamenlijke afsluiting zijn en daarna is een ieder vrij
om naar huis te gaan. En begint de kerstvakantie, want op vrijdag 20 december zijn de
leerlingen vrij.
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Pauzesport
Het volgende gaat over pauzesport van 10:30-10:45 na de kerstvakantie.
Mijn naam is Sander Kapitein (17 jaar) en studeer aan het CIOS in Heerenveen. Momenteel
zit ik in mijn tweede jaar en loop ik stage bij de buurtsportcoaches van Sport in
Dronten. Buitenspelen met vriendjes en vriendinnetjes tijdens schooltijd is erg leuk om te
doen. Vandaar dat ik samen met de buurtsportcoach in de pauze nieuwe activiteiten kom
aanbieden aan de kinderen van groep 5 t/m groep 8. Vanaf januari kom ik in de kleine pauze
elke week met drie activiteiten waar kinderen vrijblijvend aan mee kunnen doen. Ik hoop dat
er veel kinderen mee komen doen zodat we met z’n allen de pauze lekker sportief door
kunnen komen!
Tot snel!
Met vriendelijke groet,
De Meerpaal

Continurooster
Hierbij de dagen en tijden van het continurooster wat ingaat per maandag 6 januari 2020.

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
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Er zijn ouders die helpen bij de pleindiensten.
Heb je ook nog interesse meld je dan aan via mail: i.bergervoet@kbszonnewijzer.nl

Pauze / pleindienst groep 1 t/m 3:
maandag-dinsdag-donderdag van 12.00 uur tot 12.15 uur
Locatie: het voorplein
Aanwezig: 1 leerkracht + 2 pleinwachten

Pauze / pleindienst groep 4 t/m 8:
maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag van 12.15 uur tot 12.30 uur, groep 4 zijn op vrijdag om
12.00 uur vrij
Locatie: het achterplein, met toegang tot het skatebaantje
Aanwezig: 1 leerkracht + 2 pleinwachten

Bibliotheek Bruna aktie

Deze boeken hebben we aangeschaft met de waardebon van
Boekhandel Bruna.
Wij willen iedereen die heeft mee gespaard, bedanken voor
hun hulp, want dankzij jullie hebben we weer een aantal
prachtige boeken aan kunnen schaffen.

Met vriendelijke groet,
De Bieb ouders

