NR. 9 – 11 januari 2019 - verschijnt 1x per 2 weken
telefoon: 5371720 e-mail: administratie@spaarneschool.nl
website: www.spaarneschool.nl

Beste ouders/verzorgers,

OBS De Spaarneschool

AGENDA
Maandag 14 januari:
Start thema 3 Leefstijl in alle
groepen: ‘Ken je dat gevoel?’
Dinsdag 15 januari:
-Muziek met Gunnar
-Bezoek in gr.8: info Duin &
Kruidberg Mavo – tijd: 14:30
tot 15:00 uur
Dinsdag 22 januari:
-Muziek met Gunnar
-Gr.5/6A naar het Stedelijk
Museum ‘Mijn Stijl’ – tijd:
12:00 – 13:30 uur
-Gr.6B/7A Rijksmuseum ‘Proef
de Gouden Eeuw - tijd: 12:00
– 13:30 uur
-Gr.7B/8 Van Gogh Museum
‘Brief aan Vincent’ - tijd: 12:00
– 13:30 uur
Vervoer voor deze groepen: De
Museumplein bus
-Workshop Mad Science
kleuters gr.1/2A 09:00 – 10:00
uur en kleuters gr.1/2B 10:15
– 11:00 uur
Vrijdag 25 januari:
Weeksluiting gr.6B/7A – tijd:
14:15 tot 15:00 uur

Schoolgebouw
In de kerstvakantie is er hard gewerkt in ons gebouw. Het speellokaal is
voor meer dan de helft geschilderd en de vloeren in de gangen zijn
vervangen. Het ziet er mooi en fris uit. We zijn blij dat het afgekomen is.
Dat was nog even spannend.
Binnenkort wordt een deel van het keukenblok vervangen en krijgen we
een vaatwasser. Voor de eerste verdieping wordt er nu al gewerkt aan de
kasten voor de bibliotheek.
Ook voor de voorjaarsvakantie staan er klussen gepland. Dan wordt in
ieder geval de rest van het speellokaal geschilderd.
We houden jullie op de hoogte.
Ouderavond
Als het goed is hebben jullie de datum al genoteerd, maar nog een keer
voor de zekerheid: dinsdag 29 januari is er een ouderavond voor alle
ouders van de Spaarneschool. We willen graag met jullie in gesprek over
de visie van de school. Waar staat de Spaarneschool voor, wat vinden we
belangrijk? Wat willen we voor de leerlingen? We horen ook graag jullie
ideeën.
Volgende week versturen we een uitnodiging via Social Schools. We
hopen op een grote opkomst.
De avond zal geleid worden door Rob Tummers van Helder Groen.
De avond zal beginnen om 19:30 uur en duurt tot 21:00/21:15 uur.
Afscheid meester Erik
Nu juf Patricia terugkomt van verlof nemen we afscheid van Erik. Hij
heeft met veel inzet en enthousiasme ingevallen vanaf half november.
Wij bedanken hem voor zijn inzet en nemen woensdag 16 januari
afscheid van hem.
Toetsperiode
Maandag start de toets-periode waarin de kinderen een aantal Cito
toetsen maken. Deze toetsen geven ons informatie naast de observaties
van de leerkrachten en de methode gebonden toetsen. Toetsen zijn altijd
een moment opname. Ze geven ons informatie, maar zijn niet
allesbepalend. We willen niet dat de leerlingen hier zenuwachtig voor
zijn. Het helpt wel als ze er uitgerust aan kunnen beginnen.
Staking
Deze week hoorden we in het nieuws dat de AOB een landelijke
onderwijsstaking aangekondigd heeft op 15 maart. Wij hebben hier op
school en binnen het bestuur nog geen overleg over gehad. Zodra hier
meer over bekend is, zal ik erover berichten.
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Binnengekomen mededelingen:
Buurtschaak
We weten allemaal hoe goed schaken is voor je hersenen, maar het is ook heel leuk! Dat hebben al heel veel
kinderen in Haarlem en omgeving ontdekt. Vanaf begin februari start er weer een nieuwe serie van 16
schaaklessen voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Er zijn in totaal zeven locaties waar schaakles wordt
gegeven, bijvoorbeeld in basisschool Zonnewijzer 2 aan de Planetenlaan 168 op vrijdagmiddag van 15:30 tot
16:45 uur. Het is voor beginners en gevorderden. De gemeente en andere sponsoren ondersteunen dit
initiatief van stichting Buurtschaak waardoor de eigen bijdrage beperkt kan blijven voor een mooi programma.
Voor meer informatie over de andere locaties, tijden, kosten en aanmeldingen zie www.buurtschaak.nl
Vriendelijke groet,
Jan Kouwenhoven - initiatiefnemer en voorzitter stichting Buurtschaak
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wild & Wonderlijk - Schooltje voor ambacht van natuurpracht
Voor kinderen tussen 6 t/m 8 en 9 t/m 11 jaar die graag willen leren iets moois of lekkers te maken
met wat de natuur te bieden heeft. We staan even stil bij wat we gebruiken van de natuur en wat we
haar terug geven. We gaan anders kijken en leren durven combineren en improviseren met natuurlijke en organische vormen, kleuren, geuren, smaken en materialen.
De lessen starten in februari 2019 op woensdagmiddag om de week
om 13:30 uur. Gedurende drie maanden volg je 6 lessen van 1,5 uur à
€ 15,- (incl. materiaal, drinken en een knabbel).
De lessen vinden plaats in de Vergaderkeuken op de Westkolk 54, in
Spaarndam en mogelijk een keer in mijn Studio in Fort Penningsveer.
We werken in groepjes van 8, deze worden ingedeeld na inschrijving.
Wil je wel heel graag meedoen maar komt de dag / tijd niet uit, meld
je dan toch even aan eventueel plan ik dan nog een andere dag /tijd
in.
Voor meer informatie en om je in te schrijven: mail: froukjevanveen@gmail.com
of via Whatsapp 06.22.79.62.44
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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