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Beste ouders/verzorgers,

OBS De Spaarneschool

AGENDA
Maandag 4 maart:
-Workshop kleuters ‘Samen
dansen door de dag’
-Tennis clinics gr.3 t/m 6
Dinsdag 5 maart:
Muziek met Gunnar

De eerste week na de voorjaarsvakantie zit er al weer op!
In het kader van de creamiddagen Museumkunst zijn er hier en daar in
de school prachtige kunstwerken van de kinderen te bewonderen.
Neemt u gerust een kijkje als u uw kind ophaalt, u zult verbaasd staan
van de kleurrijke, mooie en zeer diverse eindresultaten!
Schoolfotograaf
Aanstaande donderdag komen Marjolein en Helena van SchoolPrent
langs voor het maken van schoolfoto’s. Om 12:00 uur kunt u langskomen
met het broertje(s)/zusje(s) die nog niet onze school bezoekt om samen
op de foto te gaan met degene die wel als leerling op de Spaarneschool
aanwezig is.
Broertjes en zusjes die wel op onze school meedraaien, gaan tussendoor
samen op de foto.
Geen honden op het schoolplein
In verband met de veiligheid en de hygiëne van onze
leerlingen zijn honden niet toegestaan op het schoolplein.
Wij verzoeken u vriendelijk om daar rekening mee te
houden.

Donderdag 7 maart:
Schoolfotografen
Vrijdag 8 maart:
Theaterlessen

Programmeren
Alle scholen van Spaarnesant hebben een leskist gekregen met Beebots,
Probots en Bluebots om de kinderen te leren programmeren. Alle
groepen kunnen hiermee aan de slag om wegwijs te worden in de wereld
van het programmeren.

Dinsdag 12 maart:
Muziek met Gunnar
Vrijdag 15 maart:
Onderwijsstaking – de school
is deze dag gesloten
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- flits

Brutaal en opstandig gedrag

Iedere ouder loopt er weleens tegenaan, een brutaal en of opstandig kind. Als kinderen ouder worden,
moeten ze leren met hun emoties om te gaan. Alle kinderen uiten hun boosheid wel eens door brutaal
of opstandig gedrag. Bijvoorbeeld door te schreeuwen, schelden of iets respectloos of onbeschofts te
zeggen als iets niet mag of lukt.
Eerst denken, dan doen
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Als je kind zich boos voelt, vertel dan dat je kind zich eerst moet afvragen wat de oplossing is: 'eerst
denken, dan doen'. Het lukt natuurlijk niet altijd om brutaal en opstandig gedrag te voorkomen. Het
ene kind kan dat beter dan het andere kind. Dit heeft met temperament te maken.
Lees en kijk hier naar meer tips om met brutaal en opstandig gedrag om te gaan.
Helpen de tips niet, maak dan een afspraak maken met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts
verbonden aan de school van uw kind. Dit kan via 023 - 7891777 op werkdagen van 08:30 – 12:30 uur
en 13:00 – 17:00 uur.

------------------------------------------------------------------------------------------------Robbedoesdag
Met een aantal vaders, ooms en opa’s van onze school en meester Jan Zwetsloot, hebben wij een
aantal keren de ‘Mannendag’ mogen organiseren. De ‘Mannendag’ zoals wij die kennen, een
ontzettende stoere dag, was vanaf de eerste keer een groot succes!
Diverse kranten, het Jeugdjournaal en de enthousiaste kinderen zorgen voor een hoop naam en
faam.
Meester Jan is inmiddels met pensioen, de meisjes hebben uiteraard al meerdere keren bewezen net
zo stoer als de jongens te zijn, kortom tijd voor een nieuwe naam! Een mooi initiatief voor onze
leerlingenraad die onder leiding van onze directeur, Anja Goossens, bij elkaar is gekomen. Samen zijn
ze op zoek gegaan met als uitgangspunt het woord ‘ravotten’, iets wat jongens en meisjes beiden
doen. Met een beetje sturing van de vaders die op de eerste vergadering aanwezig waren, kwamen
zij op een zeer toepasselijke naam: ‘Robbedoesdag’.
De ‘Robbedoesdag’ staat gepland op 24 mei 2019 en zal geheel in het teken staan van stoere
activiteiten voor al onze jongens en meiden, onder begeleiding van onze Spaarneschool vaders, ooms
en opa’s.
Dus vaders, ooms en opa’s, enthousiast geworden? Meld je dan aan op:
Robbedoesdag@spaarneschool.com (let op .com)
Met vriendelijke groet,
Mark Hofmans
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