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Nieuws uit de MR
De eerste vergadering van 2020.
De adjunct directeur heeft ons geïnformeerd over de studiedag van afgelopen donderdag.
De leraren hebben gewerkt aan het pedagogisch groepsplan. Voor iedere klas is zo’n plan gemaakt.
Hierin staat waar in de betreffende klas aan gewerkt wordt op pedagogisch gebied.
Dit kan voor iedere klas anders zijn.
Verder is het kwaliteitsbeleid van onze school besproken. De directie heeft de afgelopen tijd heel
hard aan dit document gewerkt. In dit document staat wat onze school doet om de kwaliteit te
waarborgen.
Als laatste is het jaarverslag van de MR goedgekeurd. Hierin staan alle onderwerpen die in 2019
zijn behandeld.

Herinnering schoolkosten
De schoolkosten nog niet voldaan? In januari zijn de herinneringen meegegeven.
Het totaalbedrag van de schoolkosten is € 50,=. Dit bedrag bestaat uit € 30,= voor het overblijven
en bestaat uit opvang, melk en thee, het is een verplichte bijdrage. Daarnaast € 20,= voor de
Ouderbijdrage, een bedrag dat geheel ten goede komt aan uw kind, een vrijwillige bijdrage, maar
wij hopen dat u het belang hiervan inziet. Maak de bijdrage over op NL84 RABO 016.24.81.497
t.n.v. SBO Zonnesteen onder vermelding van naam en groep van uw kind. Is betalen een probleem,
neem contact op met school voor de mogelijkheden.

Max van Zon
Onze Max in het nieuws!
Max haalt al twee jaar lang elke week afval uit het water in zijn woonplaats Tilburg. En daarom
kreeg hij een leuke verrassing. Koning Willem-Alexander kwam langs om hem te bedanken.
Max dacht dat de burgemeester en een minister zijn project kwamen bekijken. Dat vond hij al
leuk, maar met de koning praten is natuurlijk helemaal bijzonder.
Kijk het jeugdjournaal item via: Jeugdjournaal

Gevonden voorwerpen
In de week na de carnavalsvakantie zal de bak met gevonden voorwerpen weer opgeruimd worden.
Mist u dus nog een kledingstuk of ander voorwerp kom dan snel nog even kijken of het er tussen
zit!

Goed gedrag beloond
We hebben met zijn alle de regel ‘we praten rustig met elkaar’ goed toegepast en daarmee een
beloning verdiend: 1 uur lang in de klas spelen met je eigen speelgoed van thuis en daarbij iets lekkers te eten en drinken van school!
Goed gedaan allemaal!

Pleebek, Alaaf!
Dit jaar gaan we traditioneel weer een pleebekshow houden tijdens de carnavalsviering, altijd weer
geweldige spektakel!
Het carnavalsfeest barst 21 februari op ‘Zonnekaai’ los onder het motto ‘Gek, dè we nog nie zot
zèn!’ De kinderen mogen die dag verkleed naar school komen.
Wilt u een beetje rekening houden met de kledingkeuze van uw kind? Sommige teksten of afbeeldingen op shirts e.d. kunnen we niet accepteren.
Verder willen we geen wapens, bivakmutsen, confetti, partypoppers en spuitbussen zien. Maskers
die bij een outfit horen mogen natuurlijk meegenomen worden (zeker om te laten zien aan de jury),
maar tijdens het feesten gaan die af.
Voor de mooist verklede zonnekaaitjes zijn er fraaie carnavalsemblemen te winnen.
De kinderen hoeven die dag geen eten of drinken mee naar school te nemen. Zij krijgen van school
een consumptiekaart met daarop volop eten, drinken en lekkers.
We gaan er een gezellig feest van maken!

