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Beste ouders/verzorgers,
Nog een kort bericht voor de meivakantie.

OBS De Spaarneschool

AGENDA
Meivakantie
maandag 22 april
t/m
vrijdag 3 mei
Zaterdag 4 mei:
Dodenherdenking
Zondag 5 mei:
Bevrijdingsdag
Maandag 6 mei:
Eerste schooldag na de meivakantie
Dinsdag 7 mei:
Muziek met Gunnar
Zondag 12 mei:
Moederdag

Groepen volgend schooljaar
We weten voor volgend schooljaar welke groepen we kunnen maken. Na
overleg met het bestuur, het team en de MR zijn we tot een indeling
gekomen.
Het was een lastige puzzel, omdat we behoorlijk wisselende aantallen
hebben in de diverse jaargroepen. De groepen zijn niet al te groot en het
bestuur heeft er ook iets op toe moeten leggen. We zien een lichte groei,
ook mede door de nieuwbouwwijk, en hopen het tekort in de loop van
het schooljaar in te lopen.
Het plaatje ziet er als volgt uit:
Groep 1/2A
Groep 1/2B
Groep 3
Groep 4/5A
Groep 5B/6
Groep 7
Groep 8
Voor de indeling van de leerlingen volgen we in de combinatiegroepen
een zorgvuldige procedure. De leerkrachten en de internbegeleider
maken hiervoor een opzet. Later in dit schooljaar mogen de leerlingen
ook een top drie van vriendjes/maatjes aangeven en zorgen we ervoor
dat ze in ieder geval bij één voorkeur maatje komen.
De indeling van de leerkrachten loopt nog. We hebben nu nog een
vacature. Hiervoor zijn we al in gesprek met een aantal kandidaten. Ik
hoop jullie in juni de volledige indeling te kunnen geven.
Nieuwe vloeren
In de meivakantie krijgen de lokalen en de kantoren op de 1e verdieping
nieuwe vloeren. We zijn druk bezig met de voorbereiding. Het meubilair
wordt gelukkig voor ons verhuisd, maar we moeten wel alle niet
verrijdbare kasten leegmaken.
Kom in de week na de meivakantie even kijken naar het resultaat!

IEP toets
Groep 8 heeft deze week op dinsdag en woensdag hard gewerkt aan de IEP eindtoets. Vandaag heeft een
koerier de toetsen opgehaald en nu is het afwachten. We hebben er alle vertrouwen in dat ze het goed
gemaakt hebben.
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Verkeersexamen
Groep 7 heeft het theoretisch verkeersexamen gemaakt. Alles is nagekeken en we kunnen met trots vertellen
dat iedereen geslaagd is. Van harte gefeliciteerd groep 7!
Jeugdsportpas
Met de JeugdSportPas kunnen kinderen op een leuke en laagdrempelige manier verschillende sporten
uitproberen. Van surfles tot hiphop, basketbal, Kung Fu, bowlen, kortom er is genoeg te doen. Op de
website jeugdsportpas.nl staat weer een nieuw aanbod online. Neem een kijkje en ontdek welke sport bij je
kind past en schrijf ze in om het eens uit te proberen.
Paasontbijt en Eitje tik
Net als voorgaande jaren was het een groot succes! Spannende voorrondes met in elke groep uiteindelijk één
winnaar.

Alle groepswinnaars streden om 11:30 uur om het Gouden Ei.
De winnaar van de Spaarneschool Eitje-tik wedstrijd 2019 is geworden: Ellen Jansen uit groep 1/2B van juf
Marion. Gefeliciteerd Ellen!
We wensen iedereen een hele fijne meivakantie en tot maandag 8 mei.
Namens het team van De Spaarneschool,
Anja Goossens
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