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Beste ouders/verzorgers,

OBS De Spaarneschool

AGENDA
Maandag 26 november:
Studiedag onderbouw: gr.1
t/m 4 is deze dag vrij
Dinsdag 27 november:
Muziek met Gunnar
Donderdag 29 november:
-Mad Science cursus
-Schoenzetten
Vrijdag 30 november:
Weeksluiting gr.1/2B - Tijd:
14:15 – 15:00 uur

Weeksluitingen
De weeksluitingen zijn weer begonnen. Groep 3/4 en 7B/8 hebben de
spits afgebeten en nu wordt er druk geoefend door de kleutergroepen
voor de voorstelling.
Het is voor iedereen weer even wennen hoe je in een zaal zit en hoe we
er met elkaar voor zorgen dat er voldoende rust is voor de kinderen op
het toneel. Optreden blijft spannend. Wij zijn na de eerste voorstelling al
in gesprek geweest met de groepen: hoe gedraag je je als publiek en hoe
zorg je dat alle aandacht naar de kinderen op het toneel gaat?
We willen ouders vragen om hier aan bij te dragen. Niet dat ouders zich
niet rustig houden, maar de kleine broertjes en zusjes die mee komen
vinden dit lastiger. Natuurlijk willen die hun broer of zus zien en het lukt
niet altijd om oppas te vinden. Willen jullie er echter voor zorgen dat ze
niet door de zaal lopen tijdens een voorstelling? En als iemand moet
huilen, omdat het donker en druk is, willen jullie dan even de zaal
verlaten? Samen maken we er mooie voorstellingen van.
Sinterklaas
We zijn al helemaal in de sfeer van de Sinterklaas. De school is prachtig
versierd door de Sinterklaascommissie en een heleboel hulpouders. We
kijken uit naar 5 december!

Dinsdag 4 december:
-Muziek met Gunnar
-Opbouw kinderkermis
Woensdag 5 december:
Sintviering
Donderdag 6 december:
Mad Science cursus
Vrijdag 7 december:
Gr.7B/8 naar het Ichthus
Lyceum – tijd: 08:30–09:30 uur

Wisbordjes
Afgelopen woensdag (14 november) is de begroting van de
oudervereniging voor dit schooljaar besproken. In het lokaal van groep 3
konden ouders onder het genot van koffie of thee luisteren naar de
bestedingen van vorig jaar en de plannen voor dit jaar. De begroting
werd enthousiast toegelicht.

Op de begroting 2018-2019 staan wisbordjes ter ondersteuning van de instructie in groep 3 t/m 8. Wij mochten
deze aanschaffen van de oudervereniging en hebben dat ook direct gedaan. Ze zijn al uitgedeeld.
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Wisbordjes zijn een soort mini white-bordjes waarop leerlingen direct een antwoord in kunnen vullen tijdens
de instructie. Op een teken van de leerkracht laat iedereen zijn antwoord zien. De bordjes zorgen ervoor dat
alle leerlingen betrokken zijn en een antwoord kunnen geven. En niet alleen dat ene kind dat de beurt krijgt.
Het is tevens een mooi middel voor de leerkracht, want die ziet in één oogopslag of iedereen het heeft
begrepen. Natuurlijk zijn ze voor meer zaken te gebruiken, vraag het je kind maar eens. We zijn er erg blij mee.
Leerlingenraad
Om de betrokkenheid van leerlingen bij ons op school te bevorderen gaan wij starten met een leerlingenraad.
We werken daarmee ook actief aan burgerschap.
Kinderen leren te spreken over onderwerpen die niet alleen zichzelf aangaan, ze leren ook spreken namens
anderen.
Leerlingen uit groep 5 t/m 8 kunnen in de leerlingenraad. Per groep kunnen er twee leerlingen in.
De directie begeleidt de leerlingenraad. Er zal eens in de 8 weken een vergadering zijn van ongeveer 45
minuten. In het begin neem ik (Anja) nog de voorzittersrol, daarna een leerling.
Leerlingen uit alle groepen mogen ideeën aandragen voor de vergadering.
Op dit moment bespreken de leerkrachten de leerlingenraad en wordt er geïnventariseerd of er meer
gegadigden zijn dan plekken. Als dat zo is moeten er verkiezingen komen.
We houden jullie op de hoogte.
Studiedag
Aanstaande maandag hebben wij een studiedag. De groepen 1/2 en 3/4 zijn dan vrij. De leerkrachten van de
onderbouw hebben in de ochtend een studieochtend. In de middag nemen zij de groepen 5 t/m 8 over en
hebben de bovenbouw leerkrachten een studiemiddag.
De groepen 5 t/m 8 hebben dus gewoon school!
Nieuwe collega
We hebben de vacature door het vertrek van juf Elvira in kunnen vullen. Rob Groenhart, een interne kandidaat
van Spaarnesant, komt ons team versterken. Rob komt in december al een aantal dagen meedraaien. De
ouders van groep 7B/8 worden hierover verder geïnformeerd. Rob is een ervaren leerkracht en heeft er zin in
om bij ons te beginnen. We wensen Rob een goede start op de Spaarneschool.
Save the date
Op dinsdag 29 januari 2019 organiseren wij een Algemene Ouderavond. Noteer deze avond alvast in de
agenda.
Met het team zijn wij druk bezig met het aanscherpen van de visie van de school. Wat voor school zijn wij? Wat
maakt ons sterk? Wat vinden wij belangrijk? Wat willen wij voor de toekomst?
Wij willen hierover niet alleen met elkaar in gesprek maar ook met ouders. Waarom hebben ouders voor deze
school gekozen? Wat vinden zij belangrijk voor hun kinderen en wat zouden ze bijvoorbeeld voor de toekomst
willen?
Met deze input kunnen wij weer verder. Dit schooljaar maken wij een nieuw schoolplan voor de komende vier
jaar. De uitkomst van deze avond nemen wij daar zeker in mee.
Als we scherp hebben met elkaar wat voor school we zijn en wat voor onderwijs we geven, kunnen we dit ook
meenemen voor het verder opknappen van het schoolgebouw.
Van de werkgroep ontvangen jullie nog een aparte uitnodiging. Nu de datum alvast noteren.
We hopen op een grote opkomst!
Namens het team,
Anja Goossens
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Hij komt… hij komt… en wel komende zaterdag 24 november rond 14:00 uur komt Sint per boot aan op de
Kolk in Spaarndam!
Rond 15:15 uur gaat de Goedheiligman met iedereen richting de overdekte feestlocatie bij Albert Heijn
Spaarndam waar Sint de uitreiking van de kleurwedstrijd doet en kinderen de leukste spelletjes kunnen
doen.
Ben jij tussen de 4 en 8 jaar oud?
Dan kom je tussen 15:30 en 17:00 uur.
Ben jij tussen de 9 en 13 jaar oud?
Dan dans je lekker mee tussen 17:00 en 20:00 uur.
Dus ga met Sint mee naar AH Bouwens voor:
- Uitreiking kleurplatenwedstrijd
- Op de foto met Sinterklaas
- Leuke en (lekkere) spelletjes
- Ontvang een kadootje!
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