Agenda;
15-19 oktober
24 oktober
31 oktober
13 november

Herfstvakantie
Luiscontrole
Creadag bouwen
MR vergadering

Hallo ouders en kinderen,
Een speciale manier om een Zonnepraat
te schrijven…vanuit zo ongeveer
tweeënhalf uur vliegen hiervandaan in
Lissabon. Ik ben er een week niet.
Niet omdat ik staak, dat zou wel te ver
gaan. Ik ben sowieso geen goede staker,
vind mijn werk veel te leuk. Ik ben een
weekje eerder weg, omdat de
zomervakantie voor mij anders verlopen is
dan dat je van een vakantie verwacht. In
de eerste week overleed mijn oudste broer
op 56-jarige leeftijd en dat hakt er flink in.
Dan wordt er even een flinke rem op je
normale leventje gezet. Na de vakantie
die voor ons als team al op 13 augustus
eindigt, ben ik “gewoon” weer aan het
werk gegaan. Maar de batterijen gaan
dan toch wat minder lang mee. Vandaar
nu een weekje extra!
Inmiddels gaat de school gewoon door,
want het team van de Zonnepoort is
zelfstandig en gemotiveerd en ik heb alle
vertrouwen in hen. De eerste periode van
het schooljaar met het thema “Bouwen”
zitten er op! Wat een waardevolle weken;
kennismaken, afspraken maken, nieuwe
contacten in de groepen, nieuwe
kinderen op school…er wordt flink
gebouwd aan de relaties. Maar ook de
kennis over bouwen is flink toegenomen.
Het thema van de Kinderboekenweek
sloot er mooi bij aan: Vrienden maken. Na
de herfstvakantie,
waarin het wel zomer
lijkt te worden met de
voorspelde
temperaturen, zien
we iedereen weer
terug met hopelijk
nog steeds een vrolijk
en vriendelijk humeur!
Ik wens jullie een fijne
week!
Bom dia! Ingeborg

Creadag 31 oktober
Save the date!
Woensdag 31 oktober is het weer tijd voor
een creatieve ochtend.
Deze keer staat de ochtend geheel in het
teken van het thema bouwen.
We hebben veel ouderhulp nodig dus zet
het vast in je agenda!
De intekenlijsten hangen in de hal.
Groeten de Activiteitencommissie
Speciaal voor de papa’s; er wordt deze
dag ook met hout, pallets, zagen en
hamers gewerkt!

Themabezoek groep 7-8 I&G events
We zijn bij het werk van de moeder van
Tomas geweest. Zij werkt voor I&G events.
Wat ze daar doen zijn stands bouwen voor
beurzen, evenementen, exposities en
congressen.
Wat zijn stands? Stands zijn kleine hokjes in
grote zalen. Als je bijvoorbeeld voor Nike
een stand moet bouwen en inrichten.
Ze gaan soms ook naar buurlanden zoals
Italië, Frankrijk,enz.
Hoe ziet het er daar uit? Het is een hele
grote opslag met allemaal spullen. In deze
stands kunnen ze hoekjes inrichten met
stoelen, tafels, behang en andere dingen.
Ze lieten ons ook dingen zien hoe ze het
bouwen en ontwerpen op de computer.
Ze maken eigenlijk dan verschillende
ontwerpen en uiteindelijk laten ze de klant
kiezen. We mochten ook workshops doe
en toen mochten we dingen gaan maken.

Opfriscursus zwemvaardigheid
Deze zomer zijn er in één maand meer dan
20 mensen verdronken wegens gebrek
aan zwemvaardigheid of omdat ze geen
zwemdiploma hadden.
Uit onderzoek blijkt dat het noodzakelijk is
om regelmatig te zwemmen om
zwemvaardig en veilig in het water te
kunnen zijn.

Speelgoed ruilen

EZ&PC, de Elster Zwem- en
Waterpolovereniging, wilt bijdragen aan
de veiligheid van basisschoolleerlingen in
en rond het water.
Daarom introduceren wij een opfriscursus
zwemmen voor kinderen die in het bezit
zijn van hun B diploma. In de cursus wordt
gedurende drie maanden het
uithoudingsvermogen, de techniek en
veiligheid in en rond het water, zoals het
vallen in het water met kleding,
behandeld. Aanmelden kan via de
website van EZ&PC bij de afdeling
basiszwemgroep: https://ezpc.nl/basiszwemgroep/.
In de bijlage is een flyer te vinden van EZPC.

Even voorstellen
De activiteitencommissie van de Zonnepoort is met frisse zin aan het nieuwe schooljaar
begonnen. De activiteiten zijn verdeeld en de eerste ideeën zijn geopperd.
Wij ondersteunen de leerkrachten en kinderen van de Zonnepoort bij de verschillende
activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de vieringen en creatieve ochtenden.
Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Let dus goed op oproepjes op klasbord en inschrijflijsten
op het prikbord, want met jullie hulp wordt een activiteit nog meer geslaagd!
Groetjes,
AC De Zonnepoort
Mailadres: or@dezonnepoort.nl
De activiteitencommissie bestaat dit jaar uit acht ouders, die je hieronder kunt zien:

Michelle Hollander, voorzitter.
Moeder van Dana (Het Uilennest),
Tygo (De Leesbeesten) en Jessa (3
jaar)

Sander Arts, secretaris.
Vader van Eva (De Klimop), Julian
(Het Uilennest) en Benjamin (De
Schatgravers)

Nanda Steenaart, penningmeester.
Moeder van Mare (Het Uilennest),
Lize (De Leesbeesten) en Roos (De
Beestenboel)

Wendy van Noord, lid.
Moeder van Anouk (De
Schatgravers) en Luuk (De
Vlinderboom)

Misja De Velde, lid.
Moeder van Gaëlle (De
Schatgravers)

Jacqueline Terheggen, lid.
Moeder van Milan (Het Uilennest),
Pepijn (De Sterrenstraat) en Floor (3
jaar)

Tascha van Raalte, lid.
Moeder van Ryan (De Klimop) en Shayenne (De
Klimop)

Charlotte Melis, lid.
Moeder van Giel (De Boomhut) en Zoë (De
Leesbeesten)

