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OBS De Spaarneschool

AGENDA
Maandag 10 september:
-Juf Pamela is jarig
-Start schoolzwemmen gr.8
Dinsdag 11 september:
Muziek met Gunnar
Woensdag 12 september:
Juf Lotte is jarig
Donderdag 13 september:
Scholendag Stichting
Dorpsfeest Spaarndam

Beste ouders/verzorgers,
We zijn gestart.
De eerste week zit er op. Alle groepen zijn goed gestart. Het was fijn om
iedereen weer gezond en uitgerust terug te zien. Het was even wennen
om vroeg op te staan, maar het ritme lijkt er weer goed in te zitten.
In de vakantie is er op school hard gewerkt.
Ouders die binnen zijn geweest hebben het waarschijnlijk al gezien. De
begane grond is voorzien van nieuwe plafonds en LED verlichting. De
Spaarneschool is een stukje duurzamer geworden. Het licht is wat feller
en dat is even wennen. Volgens onderzoek kunnen kinderen hier zich
beter bij concentreren. De ervaring zal het leren. In de lokalen kan de
verlichting gedimd worden. Wij zijn er in ieder geval heel blij mee.
In de herfstvakantie worden de eerste verdieping en het speellokaal ook
van LED voorzien.
Op de eerste verdieping hebben we ook een tussenwandje laten
verwijderen. De gang is nu een stuk lichter geworden. We willen hier
graag boekenkasten gaan neerzetten en een kleine bibliotheek inrichten.
Er zullen nog meer onderhoudswerkzaamheden plaats gaan vinden.
Hiervoor gaan we dit jaar een plan maken.

Vrijdag 14 september:
Theaterlessen
Maandag 17 september:
Informatieavond gr.6/7 en
7/8. Tijd: 19:30 – 20:30 uur
Dinsdag 18 september:
-Muziek met Gunnar
-Prinsjesdag
-Informatieavond gr.3/4. Tijd:
19:30 – 20:30 uur
Woensdag 19 september:
Studiedag: alle leerlingen vrij
Donderdag 20 september:
-Informatieavond gr.5/6
tijd: 19:30 – 20:30 uur
-Informatieavond kleuters –
tijd: 19:30 – 20:30 uur
Vrijdag 21 september:
Theaterlessen

Startproject
Elk schooljaar wordt er bij de start aandacht besteed aan groepsvorming.
De kinderen zijn zes weken vrij geweest en moeten weer hun plekje
vinden in de groep. Om tot leren te komen moeten kinderen zich veilig
voelen in de groep. Dat gaat niet vanzelf. Met lessen en diverse
activiteiten besteden we aandacht aan omgaan met elkaar, respect
tonen, verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor je omgeving. De schoolen klassenregels worden daarbij ook besproken.
Dit schooljaar besteden we extra aandacht aan dit proces met behulp
van drama docenten. Laura Liefting en Michel Hormes ondersteunen ons
met een lessenreeks Toneelspelen doe je samen. Deze lessen dragen bij
aan een goede groepsvorming en sociale veiligheid. De lessen zijn
onderverdeeld in: kennismaken, samenwerken, vertrouwen, spelplezier,
aandacht en luisteren. Er is tevens een verbinding in deze lessenreeks
met de Kinderboekenweek. Het thema is namelijk Vriendschap dit jaar.
Aan het eind van het project presenteren de kinderen graag aan de
ouders wat ze geleerd hebben. Hierover krijgen jullie binnenkort nog
aanvullende informatie. De theaterlessen zijn ingepland op elke vrijdag
(vanaf heden) tot en met 12 oktober.
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Spaarnesant Studiedag
Woensdag 19 september is de school dicht. Wij hebben dan samen met alle andere scholen van Spaarnesant
een studiedag. Het belooft een hele inspirerende dag te worden op een heus festivalterrein met workshops,
lezingen en ontmoetingen.
Muzieklessen
Dinsdag aanstaande start meester Gunnar weer met muzieklessen. Alle groepen krijgen dan elke week een
muziekles. De lessenserie duurt tot eind mei.
Schoolzwemmen gr.7B/8 van juf Barbara en juf Elvira
Even een reminder: het schoolzwemmen van gr.7B/8 gaat aanstaande maandag weer van start. Voor deze
groep geldt dus: niet vergeten om zwemspullen mee te nemen.
Extra mededeling groep 8
Groep 8 mag op de woensdag vanuit de gym in het Dorpshuis zelfstandig naar huis.
Gevonden entreebewijzen
Een van de bewoners aan de Kerklaan, een paar huizen verwijderd van onze school, heeft buiten op straat 3
uitgeprinte entreebewijzen gevonden. Wellicht van een ouder die zijn/haar kind naar school heeft gebracht,
zou zo maar kunnen. Mocht u de rechtmatige eigenaar zijn van de entreebewijzen, dan kunt u dat laten weten
aan Yvonne.
Scholendag Dorpsfeest Spaarndam
Op onze herhaalde ‘noodoproep’ om meer helpende handen te krijgen tijdens de Scholendag die aanstaande
donderdag zal plaatsvinden, is goed gereageerd! We zijn blij dat wij u kunnen meedelen dat we nu voldoende
hulp hebben waarvoor onze hartelijke dank!
Mede namens het team wens ik u een fijn weekend toe.
Anja Goossens
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