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telefoon: 5371720 e-mail: administratie@spaarneschool.nl
website: www.spaarneschool.nl

Beste ouders/verzorgers,

OBS De Spaarneschool

AGENDA
Dinsdag 29 januari:
-Muziek met Gunnar
-Ouderavond – start:19:30 uur
-Bezoek in gr.7/8: info Duin &
Kruidberg Mavo – tijd: 14:30
tot 15:00 uur
Donderdag 31 januari:
Creamiddag Museumkunst
Maandag 4 februari:
-‘Trekvogels’ door Vrije
Voeten gr.5/6A in de
Toneelschuur
-Adviesgesprekken gr.8
Dinsdag 5 februari:
Muziek met Gunnar
Donderdag 7 februari:
Creamiddag Museumkunst

Ouderavond
Via Social Schools is de uitnodiging verstuurd voor de ouderavond.
Verzoek is of jullie met deze uitnodiging aan willen geven of jullie
aanwezig zijn of niet. We weten dan ongeveer waar we op kunnen
rekenen. De avond is op dinsdag 29 januari. Er is inloop vanaf 19:15 uur.
De avond begint om 19:30 uur.
Start juf Fanny
Maandag aanstaande start Fanny weer met het geven van gymlessen.
We wensen Fanny een goede start toe!
Workshop Mad Science bij de kleuters
Professor Knalgevaar van Mad
Science heeft afgelopen dinsdag
een workshop over temperatuur
gegeven bij de kleuters. Ze had
een heel spannend goedje mee
genomen: ‘droog ijs’. De
kleuters hebben alles heel
aandachtig gevolgd en hebben
niet alleen geleerd dat het
kleinste deeltje molecuul heet,
maar ook wat sublimeren is
(overgang van een vaste vorm
naar een gas). Natuurlijk heeft
professor Knalgevaar allerlei
proefjes gedaan. Zo hebben de
kleuters geproefd van koolzuurgas, daar hun handen mee
gewassen en ze zijn onder de
koolzuurdouche geweest.
Al met al een hele leerzame en vooral spannende workshop!
Leerlingenraad
De Spaarneschool heeft een leerlingenraad: Floris, Riza, Angel, DonnaIze, Greaham en Step. We hebben een mooie vertegenwoordiging van gr.
5 t/m 8. Ze zijn nu druk bezig met het maken van een poster en een
ideeënbus. Aanstaande maandag gaan we alle groepen rond om de
leerlingenraad voor te stellen en uit te leggen wat de leerlingenraad gaat
doen. De poster komt in de hal te hangen.
De raad is erg enthousiast en popelt om te beginnen. Ze hebben veel
ideeën: van de Spaarneschool plastic vrij tot spellen op het plein. We
houden jullie op de hoogte.
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Binnengekomen mededelingen:
Beeball Clinics en gratis lessen
Dit schooljaar komen er nog twee Clinics Beeball tijdens de gymles:
- ma 11 maart gr 6/7
- woe 20 maart gr 7/8
Leerlingen kunnen dan kennis maken met deze sport.
Voor enthousiaste kinderen is er ook de mogelijkheid om een gratis training te volgen buiten school:
• donderdag 24 januari van 17:15 – 18:15 uur,
• donderdag 7 februari of
• donderdag 7 maart van 17:00 – 18:00 uur.
Met vriendelijke groet,
Piet Roest - Coördinator Beeballclinics
Honk- en Softbalvereniging Spaarnwoude
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zeiltraining bij de HZV
Altijd al willen leren zeilen? En ben je 7 jaar of ouder?
Dan ben je bij de HZV (Haarlemse Zeilvereniging, Lagedijk 7a te Spaarndam) aan het juiste adres!
De eerste zeiltraining op het water is op woensdag 8 mei a.s. De andere trainingsdagen zijn de
woensdagen 15 mei, 22 mei, 5 juni, 12 juni, 19 juni, 26 juni en de afsluiting is op vrijdag 28 juni. Op
zondag 12 mei is er een speciale training omslaan in zwembad de Planeet. Deze les is alleen bestemd
voor de eerste- en tweedejaars Optimist zeilers.
Zou je graag deelnemen aan de zeiltrainingen? Breng dan eens een bezoek aan onze website voor
meer informatie. Wees er snel bij, want vol = vol!

www.haarlemsezeilvereniging.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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