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OBS De Spaarneschool

AGENDA
Dinsdag 9 oktober:
-Muziek met Gunnar
-Gr.8 naar Vellesan College
Vrijdag 12 oktober:
-Theaterlessen
-Juf Anja is jarig
-Einde Kinderboekenweek
Dinsdag 16 oktober:
Muziek met Gunnar
Vrijdag 19 oktober:
-Afsluiting theaterproject
-Let op: Studiemiddag – alle
leerlingen zijn vanaf 12:00 uur
vrij!

Beste ouders/verzorgers,
Social Schools
Social Schools is gestart. We zien het aantal aangemelde ouders stijgen.
Mocht je nog geen uitnodiging ontvangen hebben, geef dit dan door aan
de leerkracht, Yvonne of Anja. Wij zorgen dat er alsnog een uitnodiging
komt. Ook kan het zijn dat het e-mailadres dat bij ons bekend is niet
klopt. Wij zoeken dit dan uit.
Voor Social Schools op je telefoon dien je de app Social Schools 3.0 te
downloaden.
Kinderboekenweek 2018 ‘Kom erbij!’ van start
Wij besteden dit jaar met de lessen van ons theaterproject in het kader
van groepsvorming met als thema ‘Vriendschap’ aandacht aan de
Kinderboekenweek en gaan deze projectperiode feestelijk afsluiten met
een presentatie van elke groep voor de ouders op vrijdagochtend 19
oktober a.s.:
09:00 – 09:15 uur
groep 1/2A
09:30 – 09:45 uur
groep 1/2B
10:00 – 10:15 uur
groep 3/4
10:30 – 10:45 uur
groep 5/6A
11:00 – 11:15 uur
groep 6B/7A
11:30 – 11:45 uur
groep 7A/8
In de klassen wordt er verder aandacht besteed aan de
Kinderboekenweek met diverse activiteiten. Natuurlijk wordt er
voorgelezen. Groep 7/8 en 6/7 gaan voorlezen aan de jongere kinderen.
Alle groepen mochten van de Oudervereniging een boek aanschaffen
voor de Kinderboekenweek. Ook de school heeft boeken rond het thema
vriendschap aangeschaft.
Studiemiddag
Even een reminder: Vrijdagmiddag 19 november a.s. zijn alle leerlingen
vanaf 12:00 uur vrij.

Mad Science
Afgelopen donderdag vond voor de tweede keer de Mad Science Show voor de groepen 3 t/m 8 plaats op de
Spaarneschool. Doel van de Mad Science Show is leerlingen te enthousiasmeren voor wetenschap en techniek.
Kinderen kunnen via de website van Mad Science ingeschreven worden voor de naschoolse wetenschap &
techniekcursus die bestaat uit een serie van 6 lessen. Start: donderdag 8 november – tijd: 15:15 tot 16.15 uur
(bij voldoende aanmeldingen). Meer weten? Ga naar nederland.madscience.org
Trakteren
Als kinderen jarig zijn mogen ze trakteren in de klas. Wij stellen het op prijs als dit verantwoorde traktaties zijn
of een klein snoeperijtje. Maak het echter niet te groot. Lolly’s en kauwgum zijn niet toegestaan.
Ook willen we verzoeken geen cadeautjes toe te voegen aan de traktatie. Dit zorgt vaak voor een wedloop in
nog mooier en groter. Daarnaast willen we geen verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van de
cadeautjes.
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Op tijd
We zijn blij dat zoveel kinderen op tijd komen. Het is fijn als iedereen op tijd binnen is en we de lessen kunnen
starten om 8.30 uur.
Absenten kunnen doorgegeven worden via Social Schools of via telefoon.
Ziekte en vervanging
Het is een landelijke trend; er zijn op dit moment niet voldoende leerkrachten beschikbaar om leerkrachten die
ziek zijn te vervangen. Wij hebben dit helaas recent ook ondervonden. Wij hebben het nog intern kunnen
oplossen, maar of dit lukt bij een komende griepgolf durf ik niet te zeggen.
Mochten jullie nog iemand weten die een lesbevoegdheid heeft en bereid is om af en toe in te vallen, dan hoor
ik dat graag. Mensen die in willen vallen kunnen contact opnemen via anja.goossens@spaarnesant.nl
Mede namens het team wens ik u een fijn weekend toe.
Anja Goossens
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bericht van de Oudervereniging:
Onderwerp: Algemene Ledenvergadering Oudervereniging Spaarneschool.
Beste ouders en/of verzorgers van de leerlingen van de Spaarneschool,
Wij, de Oudervereniging van de Spaarneschool, houden elk jaar een Algemene Ledenvergadering
(ALV). Gedurende deze ALV wordt verantwoording afgelegd over de bestedingen van de
ouderbijdrage en de bijdrage voor het schoolreisje / schoolkamp toegelicht. Tevens wordt de begroting
en de ouderbijdrage voor het komende jaar vastgesteld.
Woensdag 14 november wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in de gymzaal van de
Spaarneschool.
De vergadering start om 08.35 uur, inloop vanaf 08.30 uur.
Wij nodigen u van harte uit om deze bij te wonen.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Notulen vorige keer
Financieel verslag 2017/2018
Begroting 2018/2019
Vaststelling ouderbijdrage
Toetreding nieuwe leden
Rondvraag
Sluiting

Mocht u voorafgaand aan deze ALV al vragen hebben dan kunt u zich wenden tot Marjon van
Haarlem (vanhaarlemkapteijns@outlook.com), Susanne Vonk ( susannevonk@hotmail.com) en/of
Sacha Goossens voor het opvragen van de notulen (sachagoossens@hotmail.com)
Met vriendelijke groet,
Oudervereniging Spaarneschool
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