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Beste ouders/verzorgers,

OBS De Spaarneschool

AGENDA
Dinsdag 19 maart:
-Muziek met Gunnar
-Gr.7B/8 Teylersmuseum
‘Etsen als Rembrandt’
Woensdag 20 maart:
-Juf Mirelle jarig
-Clinics Beeball gr.7B/8
Vrijdag 22 maart:
Weeksluiting gr.1/2B – tijd:
14:15 tot 15:00 uur
Dinsdag 26 maart:
-Muziek met Gunnar
-Juf Evelyn jarig
Donderdag 28 maart:
Ik eet het beter Klasselunch
gr.7B/8
Vrijdag 29 maart:
Weeksluiting gr.1/2A – tijd:
14:15 tot 15:00 uur

Ouderenquête
Deze week is de ouderenquête afgesloten. We hebben een
responspercentage van 46% hebben: 50 ouders hebben voor ons de
enquête ingevuld. Het gemiddelde rapportcijfer is een 8,2 en daar zijn we
natuurlijk erg blij mee. Heel erg bedankt dat jullie hiervoor de tijd
hebben genomen.
Het waren heel veel vragen, dat zijn we ons bewust.
Het betekent ook dat we even de tijd moeten nemen om goed te gaan
kijken naar de resultaten. Er zijn veel opmerkingen gemaakt: zaken die
jullie goed vinden en ook zaken die aandacht vragen. Deze ga ik op een rij
zetten. Welke zaken worden vaak genoemd? Wat vraagt dringend
aandacht en wat kan op de langere termijn?
Binnenkort koppel ik de resultaten terug in een overzicht. Natuurlijk
nemen we de uitkomsten ook mee in het nieuwe schoolplan.
Een eerste indruk:
Sterk
- het schoolklimaat scoort goed
- de interactie tussen leerkrachten en leerlingen scoort hoog
- de begeleiding door leerkrachten scoort goed
- als er iets is, is contact direct mogelijk
- de school is goed georganiseerd
- ouders staan nog steeds achter hun schoolkeuze
Kan beter
- kinderen maken kennis met verschillende geloven en culturen
- computer voorzieningen
- informatie over leerling begeleiding
- informatie over contactpersoon
- informatie over klachtenregeling
- toezicht bij de tso
- veilige weg naar school voor leerlingen

Oproep vanuit de MR
Met veel plezier hebben wij, Nienke van der Staay en Henriëtte van
Westerhoven, de afgelopen jaren de oudergeleding van de MR vervuld.
De Medezeggenschapsraad (MR) is nauw betrokken bij de visie- en
beleidsvorming van de school en vanuit die rol ben je als ouder dus nauw
betrokken bij de school en het team. De MR van de Spaarneschool
bestaat uit twee ouders en twee afgevaardigden uit het team. Als MR-lid
heb je op sommige onderwerpen adviesrecht en op andere onderwerpen
instemmingsrecht.
Wij gaan dit schooljaar de MR verlaten en we zoeken dus enthousiaste opvolgers. De MR komt gemiddeld zo’n
vier keer tot zes keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Houd rekening met een vergadering van anderhalf
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uur, en een uurtje voorbereiding per keer. Vind jij het leuk om als MR-lid nauw betrokken te zijn bij de
Spaarneschool doordat je een inkijkje krijgt “achter de schermen?” Grijp nu je kans! En meld je aan bij
henriette@rigoverffabriek.nl
Heb je interesse, neem dan contact met ons op. Je kunt als belangstellende bij een volgende vergadering
aanwezig zijn.
Groetjes,
Nienke van der Staay (moeder Robin groep 5/6) en
Henriette van Westerhoven (moeder Floris groep 8)

------------------------------------------------------------------------------------------------Binnengekomen mededelingen
------------------------------------------------------------------------------------------------Heb je wel eens gehoord van André Hazes? Hij was een Nederlandse zanger en zong liedjes als
'Bloed, zweet en tranen' en 'De vlieger'. Misschien heb je ze wel eens gehoord of meegezongen. In
Spaarndam gaan we nu met z'n allen de liedjes van Hazes zingen tijdens een speciaal concert. Vind je
het leuk om daaraan mee te doen? Geef je dan op voor het kinderkoor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Het Koninklijk Concertgebouw Concours 2019!
Ben je tussen de 9 en 14 jaar en wil je een keer optreden in Het Concertgebouw? Meld je dan nu
aan voor het Koninklijk Concertgebouw Concours 2019!
Alle deelnemers zijn van harte uitgenodigd voor een workshop in de Kleine Zaal van Het
Concertgebouw op 18 mei. Twaalf deelnemers mogen door naar de halve finale op 27 mei.
Je doet mee door het insturen van een YouTube-filmpje van een muziekstuk naar keuze van
maximaal 5 minuten. Zet je filmpje op YouTube en stuur ons de link. Hier lees je hoe je dat het
beste kunt doen.
Je kunt je aanmelden tot en met maandag 15 april 2019 via de link:
https://www.concertgebouw.nl/inschrijfformulier-koninklijk-concertgebouw-concours-2019
De halve finale vindt plaats op 11 mei 2019 in de Kleine Zaal.. Hier zal je een muziekstuk naar keuze
ten gehore brengen van maximaal 10 minuten. Er mag 1 musicus mee om je op het podium te
begeleiden.
De finale vindt plaats op 16 juni 2019 in de Kleine Zaal en wordt gepresenteerd door Willie
Wartaal. Rapper, acteur en televisiepresentator. Hij is bekend door zijn bijdrage aan De Jeugd
van Tegenwoordig. In overleg met de jury bepalen we samen welk muziekstuk je hier ten gehore
zal brengen.
Als je wint, ontvang je een geldbedrag van € 1000,- ten behoeve van je muzikale ontwikkeling en
krijg je de enige echte Koninklijk Concertgebouw Concours Trofee.
Kijk voor meer informatie op: https://www.concertgebouw.nl/concours
En klik hier om te zien hoe andere kinderen het meedoen hebben ervaren.
Wij kijken erg uit naar jouw muzikale bijdrage!

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