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Beste ouders/verzorgers,
Afsluiting thema’ Groepsvorming en vriendschap’
Vandaag hebben jullie mogen bekijken waar we de afgelopen weken,
onder begeleiding van Michel en Laura (zie foto), aan gewerkt hebben.

OBS De Spaarneschool

AGENDA
Herfstvakantie
maandag 22 t/m vrijdag 26
oktober
Maandag 29 oktober:
Start thema 2 Leefstijl in alle
groepen ‘Praten en luisteren’
Dinsdag 30 oktober:
Muziek met Gunnar
Maandag 5 november:
-Oudergesprekken
-Voorlopig adviesgesprekken
gr.8
Dinsdag 6 november:
-Muziek met Gunnar
-Voorlichting over roken gr.8
-Oudergesprekken
-Voorlopige adviesgesprekken
gr.8
Donderdag 8 november:
-Het Nationaal Schoolontbijt
-Mad Science cursus
Vrijdag 9 november:
Weeksluiting gr.3/4. Tijd:
14:15 – 15:00 uur

Alle groepen hebben in de dramalessen aandacht besteed aan
samenwerken en vertrouwen op elkaar, want dat heb je nodig om toneel
te kunnen maken. De laatste weken is er hard gewerkt aan een
voorstelling rondom het thema van de Kinderboekenweek ‘Vriendschap’.
We zijn ontzettend trots op het resultaat. Wat een mooie voorstellingen
zijn het geworden. Heel veel dank aan Michel en Laura. En een
compliment voor alle groepen.
Na de herfstvakantie zijn er geen dramalessen meer van Michel en Laura.
We gaan wat we met drama geleerd hebben dan verder in praktijk
brengen met weeksluitingen. De eerste weeksluiting is 9 november van
groep 3/4. We kijken er nu al naar uit!
Schoolmelk
De Spaarneschool gaat stoppen met het aanbieden van schoolmelk aan
het einde van dit schooljaar. Er maken te weinig kinderen gebruik van dit
aanbod om er mee door te gaan. Wekelijks moet een vrachtwagen
langsrijden voor 8 abonnementen. Daarnaast staat er ook een grote
koelkast in school voor dit kleine aantal.
Ouders die een abonnement hebben krijgen automatisch bericht van de
Melkunie over het aflopen van de abonnementen. Het abonnement
stopt met ingang van de zomervakantie.
De laatste drinkdag is 12 juli 2019.
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Oudergesprekken
In de tweede week na de herfstvakantie zijn er oudergesprekken. Ook de voorlopige adviesgesprekken staan
dan gepland.
We gaan dit jaar voor het eerst de inschrijving voor deze gesprekken doen via Social Schools. Via Social Schools
krijgen jullie bericht en kunnen jullie inschrijven. De oudergesprekken vangroep 7 en de adviesgesprekken van
groep 8 gaan niet via Social Schools. Barbara en Elvira maken hiervoor een aparte indeling bij de groep.
Social Schools
Mocht u problemen ondervinden met Social Schools dan kunt u altijd even bij mij langskomen, dan lossen we
dat op.
Foto’s schoolkamp
De foto’s van het schoolkamp gemaakt door Janou Zoet , moeder van Didier en Glenn, zijn vanaf maandag 29
oktober te bewonderen op de digitale fotolijst in de hal.

Het Nationaal Schoolontbijt donderdag 8 november
Deze 16e editie draagt het thema ‘Een feestje voor iedereen!’. Omdat elk jaar scholen
met z’n allen aan de ontbijttafel gaan en er voor iedereen gezonde keuzes zijn. De
leerlingen van de Spaarneschool krijgen deze dag een compleet en gezond ontbijt,
afgestemd met het Voedingscentrum. De scholen betalen een symbolische bijdrage
van € 0,50 per ontbijtje.
Dit jaar steunt het Nationaal Schoolontbijt de Stichting Kinderpostzegels, die binnen
één van hun projecten kinderen laat zien dat iedereen erbij hoort met
verjaardagsfeestjes voor de voltallige klas.
Herfstvakantie
Vandaag start de herfstvakantie. We wensen iedereen een fijne vakantie.
Tot maandag 29 november a.s.
Namens het team,
Anja Goossens
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