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Beste ouders/verzorgers,

OBS De Spaarneschool

AGENDA
Maandag 15 april:
Start thema 5 Leefstijl:
‘Iedereen anders, allemaal
gelijk’
Dinsdag 16 april:
Muziek met Gunnar
Donderdag 18 april:
-G.6/7A Teylersmuseum ‘Etsen
als Rembrandt’
-‘Bekend maakt bemind’
gr.5/6A en gr.6B/7A
Vrijdag19 april:
-Paasontbijt en Eitje-tik
wedstrijd
-Laatste dag EU-Schoolfruit

Meivakantie - maandag 22
april t/m vrijdag 3 mei
Zondag 21 april:
Eerste Paasdag
Maandag 22 april:
Tweede Paasdag
Zaterdag 27 april:
Koningsdag
Zaterdag 4 mei:
Dodenherdenking
Zondag 5 mei:
Bevrijdingsdag
Maandag 6 mei:
Eerste schooldag na de meivakantie

Verlof voor juf Lotte
Volgende week vrijdag is voorlopig even de laatste werkdag voor Lotte
op De Spaarneschool, dan gaat ze met verlof. Wij wensen haar een fijn
verlof en succes met de laatste weken zwangerschap.
Bram komt groep 5/6 versterken op ma t/m woe. Hieronder stelt hij zich
even voor.
Nieuw gezicht op De Spaarneschool
Mijn naam is Bram Methorst. Ik ben 53
jaar oud en woon in Amsterdam dichtbij
het Westerpark. De afgelopen tijd heb ik
voor verschillende scholen gewerkt in
Haarlem. Het geeft mij een goed gevoel
om tot aan de zomervakantie een vaste
plek te hebben bij de Spaarneschool. De
landelijke ligging, de eigen schooltuin en
de extra aandacht voor kunst en cultuur
spreken mij erg aan.
Van huis uit ben ik musicus. Ik ben afgestudeerd aan het Sweelinck
Conservatorium als jazztrompetist. Nu speel ik naast mijn werk als
leerkracht en trompetist Cubaanse muziek in een salsaband. Voordat ik
ging werken in het onderwijs heb ik onder andere gewerkt als productieleider van een muziekfestival (met als locaties het Muziekgebouw aan ’t
IJ en de Hermitage) en werkte ik als projectmedewerker bij Cultuur en
Ondernemen.
Ik kijk uit naar de komende tijd in groep 5/6 op De Spaarneschool.
Inloop kleuters
Onze school heeft geen voorschoolse opvang. Wij hebben wel de
mogelijkheid voor ouders die vroeg op hun werk moeten zijn, om
kleuters al om 08:10 uur te brengen.
Wij merken echter dat deze tijd een beetje opschuift naar 08:00 uur.
De leerkrachten hebben deze tijd nodig voor voorbereiding en we vinden
het voor kleuters wel een hele lange inloop worden.
We willen jullie vragen niet voor 08.10 uur te komen.
Paasontbijt
Vandaag zijn de ingevulde briefje met wensen voor het paasontbijt in
een paastasje met de kinderen mee naar huis gegaan. Vrijdag gaan we
met elkaar genieten van een feestelijk paasontbijt. De kinderen vanaf
groep 3 mogen vanaf 08:20 uur het ontbijt in de klas neerzetten en
binnen blijven. De kleuters gaan zoals gewoonlijk de klas in.
Veel voorbereidingsplezier!
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Afvalproject ‘Let’s do it KIDS!’
We hadden deze week op dinsdag een erg geslaagde projectdag van ‘Let’s do it KIDS!’: geen plastic soep op
onze stoep. Met de theatervoorstelling Zibbedeus in de onderbouw en de workshops VANG (Van Afval naar
Grondstof) en Plastic Soep in de overige groepen zijn kinderen zich bewust geworden van de gevolgen van
zwerfafval. Ze hebben zich ook gebogen over creatieve oplossingen om afval te hergebruiken.

Tijdens de Zwerfafval Expeditie zijn de groepen de wijk in gegaan om afval rondom de school te verwijderen.
Er werden maar liefst 4931 stuks afval gevonden en opgeruimd: o.a. sigarettenpeuken, blikjes, plastic, papier
en zelfs een verkeersbord en keukentrap! De kinderen hebben met veel plezier deelgenomen aan de
verschillende onderdelen van dit educatieve en zinvolle afvalproject.

Vakantierooster 2019-2020
Het vakantierooster voor volgend schooljaar is vastgesteld. Met het team en de MR kijken we nog naar de
invulling van een paar studiedagen. Dat zullen er niet veel zijn.
De schoolvakanties zien er als volgt uit:
Herfstvakantie
: 19 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie
: 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Krokusvakantie
: 15 februari 2020 t/m 23 februari 2020
Paasvakantie
: 13 april
Meivakantie
: 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart
: 21 mei 2020
Pinksteren
: 1 juni 2020
Zomervakantie
: 4 juli t/m 16 augustus 2020

NB. De meivakantie is volgend jaar voor VO en PO anders. Wij mogen door regelgeving van het
ministerie onze vakantie volgend jaar niet aanpassen aan die van het VO.
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Beste ouders/verzorgers van de Spaarneschool,
Wij willen jullie alvast informeren over de avondvierdaagse 2019.
De avondvierdaagse zal op dinsdag 18 tot en met vrijdag 21 juni plaatsvinden.
Leuk en gezellig als er veel kinderen met ouders meelopen!
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen in de begeleiding:
oversteekhulp, fruitsnijders, waterpunt-helpers etc. tijdens deze avondvierdaagse.
Zonder jullie hulp kunnen wij dit evenement niet organiseren!
Jullie kunnen je aanmelden bij:
Linda Dijkslag (moeder van Sam gr 4) of
Susanne Vonk (moeder van Kian (gr.7) en Kjel (gr.5)) van de OV.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BSO de Boeg, Bobo en Boemerang
Ieder jaar staan we samen met de kinderen een middagje in de keuken om te bakken en koken voor
ons Kookcafé. Ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes zijn dinsdag 16 april vanaf 17:15 uur van
harte welkom om een bordje lekkers te komen proeven.
Goede vrijdag is onze BSO gewoon open!
Dinsdag 23 april starten we de meivakantie opvang, ons programma zit vol met
“Glitter en Glamour” activiteiten en daar horen natuurlijk ook verschillende
uitstapjes bij.
De SKOS werkt met een ouderapp. Met deze app kunnen ouders via hun telefoon
aanvragen doen voor ruildagen, extra dagen en/of het doorgeven van afwezigheid.
Namens het team van de Boeg, Bobo en Boemerang wensen we iedereen gezellige
en fijne paasdagen toe.

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