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OBS De Spaarneschool

AGENDA
Maandag 24 september:
Pauzehap gr.5/6A en 6B/7A
Dinsdag 25 september:
Muziek met Gunnar

Beste ouders/verzorgers,
Blij nieuws
Juf Patricia is op 10 september bevallen van een prachtige zoon: David
Alexander de Koning.
Patricia en David maken het beiden erg goed. Ze genieten met het hele
gezin van dit mooie, rustige mannetje.
Juf Fanny is afgelopen zondagochtend onverwacht snel bevallen van ook
een zoon. Fanny was nog niet eens met verlof. Joeri Remy Den Butter is
met 34 weken geboren. Fanny en Joeri liggen nu nog in het Spaarne
ziekenhuis en hopen eind van de week naar huis te kunnen gaan. Fanny
geniet van haar zoon en voelt zich goed. Ook met Joeri gaat het goed.

Vrijdag 28 september:
Theaterlessen
Dinsdag 2 oktober:
Muziek met Gunnar
Woensdag 3 oktober:
-Start Kinderboekenweek
2018: ‘Kom erbij!’ Dit jaar is
het thema vriendschap
-Verteltheater Lilaluna ‘De
verwende prinses’ voor gr.3/4
Donderdag 4 oktober:
Dierendag
Vrijdag 5 oktober:
-Theaterlessen
-Dag van de leraar

We wensen beide gezinnen veel geluk en gezondheid.
De gymlessen van juf Fanny zijn afgelopen maandag al direct
overgenomen door Britt Berghuijs. Britt vervangt Fanny gedurende haar
verlof.
Startproject groepsvorming met dramalessen
Op vrijdagochtend 19 oktober laten de groepen graag zien waar ze deze
periode mee bezig zijn geweest in een voorstelling. Er zijn verschillende
tijden voor de groepen. Van de groepsleerkracht(en) ontvangen jullie de
uitnodiging met de juiste tijd, maar noteer deze ochtend alvast in de
agenda. ’s Middags zijn de leerlingen al vrij voor de herfstvakantie. Wij
hebben met het team dan nog een studie middag.

Spaarnesant Studiedag
De studiedag was een groot succes. Op een festivalterrein aan de Veerplas hadden we in diverse tenten
workshops, lezingen en was er ruimte voor uitwisseling en ontspanning. Er waren 850 medewerkers van 26
scholen. Thema was persoonlijke ontwikkeling en geluk. We hebben inspiratie op kunnen doen voor ons
nieuwe schooljaar en natuurlijk genoten van het festivalweer.
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Ik eet het beter: Pauzehap gr.5/6A en 6B/7A
Als start van het schooljaar is er de Week van de Pauzehap, met gratis
boodschappenpakket boordevol lekkere, gezonde tussendoortjes. Ik eet het beter is
een educatief platform van Albert Heijn. Binnen dit platform ontwikkelt Albert Heijn,
in samenwerking met het Voedingscentrum, verschillende initiatieven die leerlingen
actief aanzetten tot een gezonde leefstijl. Met haar lesprogramma’s, zoals o.a. de
Pauzehap, voor de basisschool beoogt Ik eet het beter kinderen te helpen om
verstandig te kiezen in het enorme voedingsaanbod. Daarmee draagt Ik eet het beter
bij aan de gezondheid van de Nederlandse jeugd.
Social Schools, e-mailadressen en formulier toestemming gebruik media
Op de informatie avond zijn jullie allemaal geïnformeerd over de start van Social Schools. Wij verwerken nu de
wijzigingen in emailadressen en sturen dan alle ouders de inloggegevens met een handleiding van Social
Schools.
Denken jullie nog aan de toestemmingsformulieren voor het gebruik van media? Deze kunnen ingeleverd
worden bij de groepsleerkracht.
Scholendag Spaarndam 13 september
De Scholendag van vorige week was een groot succes. We hadden prachtig weer,
enthousiaste begeleiders en hele fanatieke leerlingen.
De onderbouw heeft ’s ochtends een voorstelling bezocht van Kindercabaret met
aansluitend een hotdog. De bovenbouw begon met de hotdog en had een actieve
middag. Hoogtepunt was de adventure run. Aan het eind van de adventure run
waren alle leerlingen lekker vies, bezweet en moe. En ze roken een beetje modderig.
We waren erg blij met de derde prijs en de bijbehorende beker! Dank aan de
organisatie voor deze leuke
Mede namens het team wens ik u een fijn weekend toe.
Anja Goossens
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Flits Vaccinatiecampagne najaar 2018
In september start de vaccinatiecampagne. Wie worden er uitgenodigd?
Voor BMR- en DTP vaccinatie: Alle kinderen die in 2018 negen jaar zijn of worden
• De BMR-prik beschermt tegen bof, mazelen en rode hond.
•

De DTP-prik beschermt tegen difterie, tetanus en polio.

Voor HPV vaccinatie : Meisjes die in 2018 13 jaar zijn of worden.
• De HPV-prik beschermt tegen een infectie met het HPV-virus
Voor Meningokokken ACWY: Alle tieners die dit jaar tussen 1 mei en 31 december 14 jaar
worden.
Verdere planning voor de Meningokokken ACWY vaccinatie:
Maart/april 2019: geboortejaren: 2005, 2001 en een deel van 2004 (geboren tussen 1-1-2004
en 30-4-2004).
September/oktober 2019: geboortejaren 2002 en 2003.
• Meningokokken ACWY beschermt tegen de meningokokkenbacterie, typen A, C, W en Y
Deze vaccinaties geeft GGD Kennemerland op verschillende locaties door de hele regio.
Wilt u meer waar of meer informatie? Kijk dan op: www.ggdkennemerland.nl/vaccinaties-jeugd. School
tv heeft nog een leuke Quiz voor kinderen over vaccineren.
2

