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Beste ouders/verzorgers,

OBS De Spaarneschool

AGENDA
Zondag 11 november:
Sint Maarten
Maandag 12 november:
Start EU-Schoolfruit
Dinsdag 13 november:
Muziek met Gunnar

Vandaag was de eerste weeksluiting van dit schooljaar. Groep 3/4 heeft
de spits afgebeten. Ze hadden een voorstelling over Kikker en zijn
vriendjes. Er komen vreemdelingen in het bos, die graag vriendjes willen
woorden. Dat lukt niet gelijk. Hoe ze uiteindelijk vriendjes worden? Door
rustig aan elkaar te leren wennen. Soms moet het groeien. Groep 3/4
heeft hard geoefend en liet in de voorstelling zien wat ze allemaal
geleerd hebben in de eerste periode. En dat is heel veel!
We zijn trots op onze groep 3/4.
Blij nieuws
Beste ouders,
Misschien hebben jullie het al gehoord; ik ben zwanger. We zijn
natuurlijk over the moon en verwachten ‘kleine Johnny’ in mei.
Juf Lotte

Woensdag 14 november:
Algemene Ledenvergadering
Oudervereniging
Donderdag 15 november:
Mad Science cursus
Vrijdag 16 november:
Weeksluiting gr.7/8. Tijd:
14:15 – 15:00 uur
Maandag 19 november:
School versieren
Dinsdag 20 november:
Muziek met Gunnar
Donderdag 22 november:
Mad Science cursus
Vrijdag 23 november:
Weeksluiting gr.1/2A. Tijd:
14:15 – 15:00 uur

Oudergesprekken
Bij het inschrijven voor oudergesprekken via Social Schools bleek dat een
paar ouders nog problemen hebben met dit programma. Lukt het niet,
kom dan even bij ons langs, dan helpen we.
Lukt inloggen niet via de telefoon, dan kan er ook ingelogd worden via
internet. Voor de telefoon is de app Social Schools 3.0 nodig.
Personele wissel
Meester Mike is aan het re-integreren. Hij is nog niet zover dat hij weer
volledig voor de groep kan. Tot die tijd wordt hij vervangen. Evelyn heeft
vanaf de zomervakantie extra gewerkt, maar wil nu graag terug naar haar
oorspronkelijke twee dagen. Frederiek kan geen drie dagen werken.
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Zij werkt namelijk ook nog op een andere school. Wij nemen afscheid van Frederiek en zijn dankbaar voor haar
inzet in groep 6/7. Frederiek heeft met veel enthousiasme en inzet in groep 6/7 gewerkt. We hebben dinsdag 6
november afscheid van Frederiek genomen. Erik Menger komt haar vervangen. Erik heeft voor de vakantie ook
voor ons ingevallen in groep 5/6. Hij is bekend met de school en de kinderen. Erik start ma 12 november en
gaat op maandag, dinsdag en woensdag werken.
Afscheid
We nemen niet alleen afscheid van Frederiek, maar ook van Elvira Vrijburg. Elvira werkt op dit moment op
twee scholen en heeft daarnaast een jong gezin. Deze combinatie is teveel nu en ze heeft na zorgvuldig beraad
besloten hier te stoppen. Elvira blijft tot aan de kerstvakantie.
Dit betekent dat we op zoek moeten naar een vervanger voor twee dagen met ingang van 1 januari. Ik ben hier
al druk mee bezig.
Algemene ledenvergadering
Ter herinnering: Woensdag 14 november a.s. is de Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging om
08:35 uur op school. De inloop is vanaf 08:30 uur. Iedereen is van harte welkom. Gedurende deze ALV wordt
verantwoording afgelegd over de bestedingen van de ouderbijdrage en wordt de begroting en ouderbijdrage
voor dit schooljaar vastgesteld.
Mad Science
Afgelopen donderdag zijn twee groepen gestart met de lessen van Mad Science. De leerlingen zijn enthousiast
aan de slag gegaan en hebben o.a. een tornado gemaakt! Ook hebben ze geleerd dat seizoenen worden
veroorzaakt door de hellende positie van de aarde, dat seizoenen invloed hebben op het weer, dat bliksem een
elektrische vonk is, over uv-straling en nog veel meer. De kinderen krijgen na afloop van de lessen altijd een
thuis-experiment mee. Dit keer kunnen ze een pluviometer, of regenmeter maken.
Schoolfruit
Vanaf volgende week gaan we weer van start met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma, het Europese
voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. De kinderen krijgen
op 3 vaste groente- en fruitdagen (woensdag, donderdag en vrijdag) tijdens de ochtendpauze fruit of groente.
Op deze dagen hoeft u dus geen ochtendpauzehapje mee te geven. De gratis verstrekkingen lopen tot en met
19 april 2019. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te
eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig!
Schoolontbijt
Donderdagochtend hebben alle leerlingen in het kader van het Nationaal Schoolontbijt samen gezond en
gezellig ontbeten. Opvallend was dit keer dat met name in de bovenbouw de halfvolle yoghurt (met of zonder
Cruesli) erg in de smaak viel!
Namens het team,
Anja Goossens
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