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Beste ouders/verzorgers,

OBS De Spaarneschool

AGENDA
Maandag 24
december 2018 t/m
vrijdag 4 januari 2019
KERSTVAKANTIE

Kerstfeest
Het kerstfeest op de Kolk was super geslaagd. Wat een prachtige locatie
om met kinderen, ouders en team het schooljaar af te sluiten. De
ouderraad had het plein prachtig aangekleed en ook de omwonenden
droegen hun steentje bij door overal lichtjes voor de deuren neer te
zetten.
Het was voor de kinderen reuze spannend om te zingen op het podium,
maar ze brachten het er goed vanaf. Er werd met veel inzet gezongen.
Vanaf het podium was het een feest om alle lichtgevende kerstmutsen
van de kinderen te zien.

Eerste schooldag na de kerstvakantie:

maandag 7 januari 2019
En ook het kerstdiner op school was geweldig. De sfeer was super en het eten ook.
Iedereen ontzettend bedankt voor hun inzet om dit feest mogelijk te maken. Wat is de Spaarneschool toch een
bijzonder leuke school!
Terugkeer juf Patrica
Patricia keert in januari terug van zwangerschapsverlof. Zij start op maandag 21 januari.
Door het vertrek van meester Mike heb ik een interne wissel gemaakt. Patricia gaat in groep 6/7 staan naast
Evelyn. Mirelle, die het zwangerschapsverlof van Patricia heeft vervuld, blijft ons gelukkig versterken. Zij blijft in
groep 5/6.
Afscheid Elvira
Vandaag hebben we afscheid van Elvira genomen. Zij gaat zoals eerder aangekondigd, minder werken. Elvira
werkt namelijk ook nog op de Bos en Vaartschool. Rob, die deze maand mee heeft gedraaid, start in januari
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officieel in groep 7/8 op donderdag en vrijdag.
Wij bedenken Elvira voor haar inzet en wensen haar veel succes. En ook Rob veel succes gewenst bij zijn start.
Actie ‘Kerstkaarten voor ouderen’
Al onze leerlingen, van kleuters tot en met groep 8, hebben een persoonlijke kerstkaart gemaakt waar ze
ouderen zo vlak voor de kerst mee verrassen. ‘Kerstkaarten voor ouderen’ is een initiatief van het Nationaal
Ouderenfonds. Samen met de leerkracht hebben de kinderen eerst het lesmateriaal doorgenomen en
begrijpen nu dat ouderen soms eenzaam kunnen zijn en hebben zij nagedacht hoe zij zouden kunnen helpen.
Maar ook dat je met een kaart iemand blij kunt maken en dat het ook heel leuk is om een kaartje te sturen. Het
Nationaal Ouderenfonds en PostNL zorgen dat alle mooie getekende en gekleurde kaarten bij de eenzame
ouderen worden bezorgd. Alle kaarten zijn bovendien voorzien van een persoonlijke kerstboodschap van de
kinderen.
----------------------------------------------------------------------------------
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- Flits Resultaten kindermonitor

Kinderen in Kennemerland bewegen meer en eten en drinken gezonder
In het voorjaar van 2018 deden ouders van ruim 10.000 kinderen tussen 0 t/m 11 jaar mee aan het onderzoek
de kindermonitor. Uit dit onderzoek van GGD en JGZ Kennemerland naar de gezondheidssituatie van kinderen
in onze regio is veel informatie gekomen.
Vergeleken met 2014 zijn er in de regio Kennemerland meer kinderen die regelmatig bewegen en buiten
spelen. Ook is het aantal kinderen dat dagelijks water drinkt en groente en fruit eet gestegen. Gemeenten,
scholen en andere organisaties kunnen de resultaten gebruiken voor de invulling van hun jeugd- en
gezondheidsbeleid. Wil je meer weten? Alle regionale resultaten, het regiorapport en achtergrondinformatie
zijn te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland. In februari 2019 verschijnen daar ook de
resultaten van de afzonderlijke gemeenten.
Vragen over de gezondheid of opvoeding van je kind?
De jeugdarts of -verpleegkundige denkt graag met je mee. Maak een afspraak met GGD Kennemerland via 0237891777 of mail naar frontofficejgz@vrk.nl.
----------------------------------------------------------------------------------

Het team van de Spaarneschool wenst iedereen fijne feestdagen en een heel
gelukkig en gezond 2019!
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