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Beste ouders/verzorgers,
Sinterklaas
We kijken terug op een super geslaagd Sinterklaasfeest.
Sint arriveerde met stormpet op
de boot bij de Spaarneschool
waar alle leerlingen hem
feestelijk ontvingen. De Pieten
hebben veel indruk gemaakt met
hun Pietendansjes. En niet alleen
de Sint was jarig, maar ook onze
leerling Kahlain uit groep 8.
In het speellokaal heeft Sint
genoten van de optredens door
de kleutergroepen en groep 3/4.
Hierna was het meest
spannende gedeelte voor de
kinderen voorbij en hebben ze
genoten van de kinderkermis.
Eén onderdeel was de
schatkamer van Sinterklaas.

OBS De Spaarneschool

AGENDA
Maandag 10 december:
-Beeball Clinic gr.3/4
-Juf Yvonne is jarig
Dinsdag 11 december:
-Muziek met Gunnar
-Juf Masja is jarig
Donderdag 13 december:
-Mad Science cursus
Vrijdag 14 december:
Weeksluiting gr.5/6 - Tijd:
14:15 – 15:00 uur

Hier mochten kleine groepjes naar binnen voor een onderonsje met de
Sint en zijn Pieten en een cadeautje.

Maandag 17 december:
-Beeball Clinic gr.5/6
-Juf Ingrid is jarig
Dinsdag 18 december:
Muziek met Gunnar
Woensdag 19 december:
Kerstviering
Maandag 24 december 2018
t/m vrijdag 4 januari 2019
KERSTVAKANTIE

In de bovenbouw zat de sfeer er goed in bij het uitpakken van de
suprises. De een nog mooier dan de ander. En wat een gedichten!
Alle ouders en de Sintcommissie heel erg bedankt voor de organisatie en
hulp bij deze feestelijke dag. Nu op naar de kerst!
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Afscheid meester Mike
Volgende week woensdag nemen wij afscheid van meester Mike. Mike neemt afscheid van groep 6/7 en van
het team. Meester Erik valt nog even voor hem in. We zijn druk bezig met een structurele oplossing voor de
vervanging in groep 6/7. Hierover zullen we spoedig verder berichten.
We bedanken meester Mike voor zijn inzet op de Spaarneschool en wensen hem succes met zijn verdere
carrière.
Clinic Beeball
Honk- en Softbalvereniging Spaarnwoude geeft, onder leiding van Nathalie Gosewehr, een Clinic Beeball in het
Dorpshuis voor de leerlingen van de Spaarneschool.
• Op maandag 10 dec van 08:30 – 09:30 uur voor groep 3/4
• Op maandag 17 dec van 09:30 – 10:30 uur voor groep 5/6
Kinderen die na de clinic enthousiast zijn over het spel, kunnen gratis een keer komen trainen bij de Honk- en
Softbalvereniging Spaarnwoude op:
• donderdag 20 dec van 17:15 - 18:15 in de kleine zaal van het Dorpshuis.
Na de clinic krijgen de kinderen een flyer mee en de uitnodiging voor deze gratis training.
De groepen 6/7 en 7/8 krijgen later in het schooljaar een clinic aangeboden.
Piet Roest, secretaris Honk- en Softbalvereniging Spaarnwoude:
Honk- en softbal zijn geweldige sporten die door zowel jongens als door meisjes kunnen worden beoefend. Je
speelt het met een team van leeftijdsgenootjes. Het zijn sporten die je vooral in de zomer buiten op een veld
speelt. Daarbij heb je de volgende materialen nodig: een leren handschoen, een bal, een knuppel en honken.
Slaan en vangen van de bal is erg belangrijk, daarnaast ook het rennen naar de honken. In een wedstrijd spelen
twee teams tegen elkaar. Je moet proberen door honklopen zoveel mogelijk punten te halen. Voor de
allerjongsten is er een leuke variant met de naam Beeball
Nieuwe vloeren in de kerstvakantie
Oplettende ouders hebben vast al opgemerkt dat we druk bezig zijn met opruimen. In de kerstvakantie krijgen
we namelijk nieuw marmoleum in de gangen en nieuwe inloopmatten. Dat betekent dat alle gangen leeg
moeten. We zijn al een eind op weg. In de laatste week gaan ook de laatste kasten verdwijnen.
In het nieuwe jaar zullen we jullie ontvangen met een frisse entree.
Namens het team,
Anja Goossens
-----------------------------------------------------------------Nieuws uit de Kerstcommissie:
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij willen we alvast een tipje van de sluier oplichten over onze kerstviering van dit jaar. De viering vindt
plaats op woensdag 19 december van 17:00 tot 19:00 uur. Leerkrachten, leerlingen en ouders verzamelen om
17:00 uur op de Kolk (leerlingen bij de eigen leerkracht), waar er een samenzang plaats zal vinden. Na afloop
hiervan gaan de leerlingen met de leerkrachten naar school om daar heerlijk te gaan eten. Ondertussen kunnen
de ouders en andere belangstellenden op de Kolk blijven en aldaar genieten van een kerstmarkt met heerlijke
versnaperingen voor een klein bedrag. Om 19:00 uur is het diner op school afgelopen en we verzoeken alle
ouders dan ook om hun kinderen om 19:00 uur op te halen uit de klassen. Voor het maken van de heerlijke
gerechten voor de leerlingen, hangen we een intekenlijst op bij de klassen. Er zal nog een uitgebreide brief
volgen met alle informatie, maar dan ben u alvast een beetje op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
De Kerstcommissie.
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