Nieuwsbrief augustus 2021
Beste ouder (s) en verzorger(s),
Hierbij de eerste nieuwsbrief in de nieuwe stijl en de eerste nieuwsbrief voor het scholjaar 2021-2022.
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer zin heeft om te beginnen. Wij hebben er weer zin in. De
afgelopen week hebben we alles weer klaargezet en voorbereid en we kijken er naar uit om u en de kinderen vanaf maandag
weer te zien.
Helemaal onderaan de nieuwsbrief vindt u altijd elke keer de vakanties, studiedagen en de activiteiten voor de komende maand.
Personeel:
We starten dit jaar met 2 nieuwe leerkrachten.
Juf Lot vult het zwangerschapsverlof van juf Denise in bij groep 1/2A en juf Monique gaat werken in groep 1/2B naast juf Ellen.
Welkom Lot en Monique! In januari komt juf Denise weer terug in groep 1/2A. Maar we zien haar vast voor die tijd nog wel een
keer op school….
Helaas zal juf Anja niet direct bij ons starten dit nieuwe schooljaar. In de vakantie is zij geopereerd. Alles is nu goed, maar zij
moet nog wel aansterken en herstellen. Op de achtergrond is zij natuurlijk aanwezig vanuit huis en we hopen op een goed en
spoedig herstel zodat zij dan weer samen met juf Myra groep 4 kan doen.
Tot die tijd hebben we een oplossing gevonden voor in groep 4 en 5.
Juf Margreet zal op maandag in groep 5 en op dinsdag in groep 4 staan. De andere dagen is juf Rosemary in groep 5 en juf Myra
in groep 4.
Coronamaatregelen:
In de andere bijlage vindt u de beslisboom die aangeeft wanneer kinderen wel of niet naar school toe mogen.
Kinderen die verkouden zijn en een beetje hoesten mogen gewoon naar school.
Wanneer kinderen flink hoesten, koorts hebben of benauwd zijn moeten zij thuisblijven. Wanneer de kinderen negatief getest zi
of 24 uur klachtenvrij zijn mogen zij weer naar school. Wanneer kinderen of leerkrachten positief getest zijn blijven zij thuis en
hebben we contact met de GGD en volgen we de door hen aangegeven richtlijnen.
In de school moeten ouders nog een mondkapje dragen, dit heeft te maken met dat wij samen met een VO school in het gebouw
zitten waar deze regel nog geldt. Al deze regels gelden in ieder geval t/m 20 september. Daarna horen we weer of er dingen
veranderen.
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 mogen weer gewoon naar binnen via de hoofdingang. De kleuters komen weer naar binnen via
de ingang bij het gangetje aan de beeklaan.
Ouders in de school:
Bij het in- en uitgaan van de school moeten de ouders nog buiten wachten. Wanneer alle ouders naar binnen zouden komen
kunnen wij de 1.5 meter afstand niet waarborgen.
Voor afspraken, bij onverhoopt te laat komen, ophalen voor een doktersbezoek e.d mag een ouder wel de school in, denk
daarbij wel aan het afstand houden en een mondkapje.
Ouders van kinderen die maandag nieuw op school komen mogen deze eerste dag mee naar binnen lopen.
Bij het ingaan van de school zal er altijd iemand bij de deur staan. U kunt daar altijd terecht met uw vragen of om iets door te
geven. Om 13.45 lopen alle leerkrachten dagelijks met hun groep mee naar buiten. Er is dan altijd de mogelijk om gewoon even
gedag te zeggen, elkaar te spreken , iets te vragen of te zeggen.
Start maandag:
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 komen naar binnen over de rode loper bij de hoofdingang. De kleuters komen naar binnen via
hun eigen ingang. We starten kort in de klas en daarna gaan we met elkaar naar de kuil. Daar openen we met de school het
nieuwe schooljaar en zingen en dansen we het lied van kinderen voor kinderen “ Klaar voor de start”.
U kunt dit liedje thuis al een keer laten horen aan uw kind.
Social schools:
Alle informatie en foto’s delen wij ook dit jaar weer met u via Social Schools.
Alle accounts zijn omgezet naar het nieuwe schooljaar en nieuwe kinderen en ouders hebben een nieuw account gekregen.
Zo bent u direct vanaf de start altijd op de hoogte!
Werkt Social Schools bij u nog niet of heeft u geen inloggegevens, laat het ons dan weten. Dan maken we dit zo snel mogelijk in
orde. Om dat te kunnen controleren nu ook eenmalig de nieuwsbrief via de mail en Social Schools.
Studiedag verplaatst:
Let op:
Vanwege de agnda van onze onderwijsadviseur is er 1 studiedag verplaats. De studiedag van woensdag 10 november komt te
vervallen. Deze studiedag vindt nu plaats op woensdag 1 december.
Onderaan de nieuwsbrieven en op Social Schools staan deze data ook altijd.
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Schoolreis en schoolgeld:
Hoera! We mogen weer op schoolreis!
We hebben er zin in en daarom gaan we als snel op pad. Op vrijdag 10 september is er de schoolreis voor de hele school.
Met groep 1 t/m 8 gaan we naar Ouwehands dierenpark in Rhenen.
Hiervoor hebben we ook enkele hulpouders nodig. Kan en wilt u mee met het schoolreisje laat het ons dan weten. De
leerkrachten zullen ook zelf ouders benaderen. Hebben we genoeg hulpouders dan hoort u dat ook van de leerkrachten.
Normaal gesproken ging groep 8 niet mee op schoolreis, maar nu we 2 jaar geen schoolreis hebben gehad natuurlijk wel!
Om dit mogelijk te maken hebben we uw bijdrage nodig. Deze ouderbijdrage is vrijwillig en bedraagt € 70,00 per kind.
Hiervan gaan we op schoolreis en organiseren we nog meer dingen zoals de Kinderboekenweek, de muzieklessen, Sinterklaas,
kerst, de nieuwjaarsborrel, de sportdag, Pasen en meer.
Volgende week vrijdag ontvangt een mail van wis collect met daarin de link om het schoolgeld te betalen. U kunt dan ook
kiezen om in termijnen te betalen. Wilt contant betalen of heeft u vragen, loop dan even bij mij binnen op maandag, dinsdag
of donderdag. Graag zien wij uw betaling i.v.m. het vroege schoolreisje snel tegemoet.
Ouder vertel gesprekken:
Op donderdag 2 september vinden de ouder vertel gesprekken plaats in de middag en de avond. De gesprekken vinden plaats in
het lokaal van uw kind. Op deze manier ziet u ook waar uw kind zit. Komende week kunt u zich via Social Schools inschrijven
voor de deze gesprekken. Let op: heeft u een kind bij de kleuters en een kind in groep 3 t/m 8, laat dan 10 minuten tussen de
gesprekken leeg, zodat u rustig naar de andere kant van het gebouw kunt lopen.
Buiten bij het lokaal zal een stoel staan waar u even rustig kunt wachten totdat u naar binnen kunt gaan voor het gesprek.
In de school graag een mondkapje op en 1.5 meter afstand houden.
We zien er naar uit u weer te zien en te spreken.
Formulieren:
Komende week krijgt uw kind weer verschillende formulieren mee naar huis. Wilt u deze invullen en weer mee terug geven
naar school? Het gaat hierbij om de volgende formulieren:
Het ouder vertelgesprek
Het AVG formulier
De gebruikersovereenkomst voor het gebruik van Chromebook en tablet
Hulpouders gevraagd
Formulier gescheiden ouders ( alleen invullen indien van toepassing)
En dan
-

nog .......
Denkt u aan de groente en fruitdagen op woensdag, donderdag en vrijdag
Gym is ook dit jaar weer op dinsdag en woensdag met meester Rob
De nieuwe website gaat bijna de lucht in….
We hebben nu ook een Instagram account: https://www.instagram.com/zonnewijzerbussum/
Fijn weekend en tot maandag.
Hartelijke groeten,
Namens het team van de Zonnewijzer,
Esther de Boer

Vakanties:
- Herfstvakantie: 18-10 t/m 22-10
- Kerstvakantie: 24-12 t/m 7-1
- Voorjaarsvakantie:21-2 t/m 25-2
- Pasen: 15-4 t/m 18-4
- Meivakantie: 25-4 t/m 6-5
- Hemelvaart: 26-5 en 27-5
- Pinksteren: 6 - 6
- Zomervakantie: 18-7 t/m 26-8

Studiedagen:
- Woensdag 8 september
- Maandag 4 oktober
- Woensdag 1 december
- Woensdag 9 februari
- Donderdag 24 maart
- Maandag 4 april
- Vrijdag 24 juni

Komende activiteiten:
- Ma 23-8: eerste schooldag +
Vreedzame school blok 1
- Do 2-9: ouder vertel gesprekken
- Wo 8-9: studiedag
- Do 9-9: start atelier lessen
- Vr 10-9: Schoolreis groep 1 t/m 8
- Ma 13-9: start muzieklessen +
Vreedzame school blok 2

