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Beste ouders/verzorgers,

OBS De Spaarneschool

AGENDA
Maandag 1april:
Introductielessen tennis
Dinsdag 2 april:
-Muziek met Gunnar
-Groep 8 vertrekt naar Texel
Donderdag 4 april:
VVN Theoretisch
Verkeersexamen gr.7
Vrijdag5 april:
-Theaterlessen
-Groep 8 keert terug van Texel
Maandag 8 april:
Muziek met Gunnar
Dinsdag 9 april:
Afvalproject ‘Let’s do it KIDS!
Vrijdag’12 april:
-Theaterlessen
-Weeksluiting gr.5/6 – tijd:
14:15 tot 15:00 uur

Interne audit
Deze week hebben twee collega directeuren van Spaarnesant een
kwaliteitsonderzoek gedaan op De Spaarneschool. Dit gebeurt
tweejaarlijks binnen ons bestuur. Voor dit onderzoek hebben wij
voorafgaand met het team een zelfevaluatie geschreven en diverse
stukken ingediend.
Op de dag van het onderzoek hebben de twee collega directeuren alle
klassen bezocht en lessen bekeken. Ze hebben gesproken met een
ouderdelegatie, de leerlingenraad, de intern begeleider, een delegatie
van het team en natuurlijk ook met de directeur.
Aan het eind van de dag hebben we een terugkoppeling gekregen.
We hebben positieve feedback gekregen en een compliment voor de
school. Ze zien een veilig klimaat, betrokkenheid bij alle geledingen, goed
zicht op onderwijs en de leerlingen en lieve kinderen.
Natuurlijk zijn er aandachtspunten en daar gaan we nu mee verder. Ik
krijg nog een uitgebreid rapport. Wat genoemd is als aandachtspunt is
bijvoorbeeld meer eigenaarschap bij leerlingen en flexibel omgaan met
verschillen.
Wij zijn blij dat we bevestigd hebben gekregen dat we goed bezig zijn en
gaan met veel motivatie weer verder.
Vanuit de MR
Er is tot nu toe één ouder die zich aangemeld heeft als mogelijke
kandidaat voor de MR. Mochten er nog ouders zijn die zich kandidaat
willen stellen, dan kunnen zij zich melden bij:
henriette@rigoverffabriek.nl
Ouderenquête
De resultaten zijn verwerkt en jullie ontvangen binnenkort een kort
verslag via Social Schools met de belangrijkste uitkomsten.
Leerlingenquête
In week 15 starten we met een enquête bij de leerlingen in groep 6 t/m
8. Wij horen graag van de leerlingen wat hun beeld van de school is. De
antwoorden worden anoniem verwerkt.
De enquêtes worden in de klas digitaal ingevuld.
Schooltuin
Na de meivakantie willen we weer graag van start gaan met de
schooltuin. Groep 5/6 gaat de schooltuin onderhouden onder
begeleiding van de leerkracht en ouders. We willen de schooltuin ook
meer gaan inzetten in de andere groepen. We hebben bijvoorbeeld al
een insectenhotel gekregen en we denken erover om picknicktafels in de
tuin te gaan zetten voor buitenlessen.
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Als we na de meivakantie willen tuinieren met de kinderen, dan moeten we voor de meivakantie al een
werkmoment gaan inplannen en de tuin geschikt maken voor de eerste werkzaamheden van de kinderen.
Zijn er ouders met groene vingers die het leuk vinden de tuin werkklaar te maken of die groep 5/6 regelmatig
willen helpen bij schooltuin?

Jullie kunnen je aanmelden bij Anja. We zoeken dan samen een geschikt moment voor de eerste
werkzaamheden. We denken aan een woensdagochtend.
anja.goossens@spaarnesant.nl

Leerlingenraad
De leerlingenraad is deze week weer bijeengekomen voor een overleg. We hebben de lopende zaken
besproken en de brievenbus geleegd.
De leerlingen willen graag iets aan duurzaamheid doen en plastic opruimen. Goed nieuws: we hebben Let’s do
it KIDS! op dinsdag 9 april, die hier mee aan de slag gaat. Verder op in de nieuwsbrief meer informatie.
De leerlingen willen ook graag meer tussendoor bewegen. Dit gaan ze opnieuw in de klassen bespreken. Ook is
er behoefte aan een buitengymles. We hebben dit gevraagd aan Fanny. Probleem is dat we geen veld
beschikbaar hebben. Wel komt er nu de mogelijkheid van een buiten-tennisles. Dit zijn we aan het organiseren.
Nieuwe vragen uit de brievenbus: een Kingveld met verf. Dit gaan we oppakken. De leerlingenraad maakt een
ontwerp. De wens om een dak op het voetbalveld te plaatsen is lastig. Ook zijn er vragen om school later te
laten starten. Dit snappen we vanuit de leerlingen, maar is met werkende ouders natuurlijk ook niet zo maar
uit te voeren.
We zijn met de leerlingenraad nu bezig met het schoolplein (Kingveld en gedrag), meer bewegen gedurende de
dag en afspraken in de schoolbibliotheek. In de hal hangt een nieuwe poster.

Belangrijke mededeling m.b.t. de gymles van aanstaande maandag 1 april:
Beste ouders/verzorgers,
Tennisschool ProActief heeft ons uitgenodigd voor introductielessen op de tennisbaan. Deze lessen zullen
plaatsvinden op maandag 1 april op het tennispark van TVS (bij de sportvelden aan het einde van de ringweg,
800 meter verder dan de gymzaal).
Deze lessen zijn buiten en is dus afhankelijk van het weer. Het ziet er nu naar uit dat het goed weer zal worden,
maar mochten de voorspellingen toch omslaan hoort u uiterlijk zondag avond als het niet door kan gaan.
De tennisbaan is van gravel, dit betekent dat de kinderen schoenen moeten dragen met geen of minimaal
profiel. Gravelbanen geven ook een mooie kleur aan de schoenen, houd daar rekening mee!
De gymtijden zijn hetzelfde, dit betekent dat ik groep 3/4 in de ochtend meteen op de tennisbaan verwacht. Ik
zal ervoor zorgen dat ik uiterlijk 8.05 op de baan ben, zodat u de mogelijkheid heeft om een broer(tje)/zus(je)
op tijd op school te brengen. We duimen voor mooi weer!
Tot maandag!
Met vriendelijke groet,
Fanny Kole - Vakleerkracht bewegingsonderwijs OBS De Spaarneschool
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Vervanging juf Lotte
Lotte heeft nog een paar weken te gaan voor ze met zwangerschapsverlof gaat. Ze werkt nog tot aan de
meivakantie als alles goed gaat.
Mirelle gaat de IB taken overnemen van Lotte en wordt momenteel al ingewerkt. Mirelle gaat na de
meivakantie op dinsdag en woensdag IB doen en groep 5/6 op donderdag en vrijdag.
We hebben voor ma t/m woe een vervanger gevonden. Bram Methorst gaat de vervanging doen tot aan de
zomervakantie.
In april gaat Bram al twee dagen per week meedraaien op dinsdag en woensdag om ingewerkt te worden en
ook om Lotte en Mirelle meer IB overdracht tijd te geven.
Bram zal zich binnenkort voorstellen in de nieuwsbrief.

Dinsdag 9 april 2019 afvalproject:
Geen plastic soep op onze stoep!
Van een schone wijk en stad word je vrolijk. Dat is wat de workshops van ‘Let’s Do It Kids’ willen
meegeven aan kinderen. Binnenkort zijn de gastdocenten van Let’s Do It Kids te gast op De
Spaarneschool. Met een leuke en leerzame dag maken zij kinderen bewust van (de gevolgen van)
zwerfafval. Want zwerfafval op de stoep waait in het water en wordt plastic soep. Met vreselijke
gevolgen voor (huis)dieren in de wijk tot aan dolfijnen in de Noordzee. Kinderen zijn de toekomst.
Maar hoe mooi is die toekomst, als we hier niets aan doen?

Hulpouders en foto’s
Ook voor ouders is deze dag leuk om mee te maken. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken. Meld u
daarvoor aan bij de docent van uw kind, het is maar voor 50 minuten. Wij maken zelf geen foto’s van
de activiteiten, maar kinderen vinden het heel ‘cool’ om foto’s terug te zien. Wilt u zelf foto´s maken,
vraag het dan eerst aan de docent. Heeft u foto´s die we mogen gebruiken tag ons dan op:
https://www.facebook.com/LetsDoItKids/

Draag bij aan minder plastic soep
Middels spannende workshops, voorstellingen en een opruimactie leren kinderen alles over het
afvalprobleem, de gevolgen voor dieren en wat kinderen er zelf aan kunnen doen. Ga voor meer
inhoudelijke informatie over de plastic soep naar
www.facebook.com/plasticsoupfoundationnl

Internationale organisatie Let’s Do It
Lets Do It Kids is verbonden aan de internationale organisatie Let’s Do It. In Nederland hebben we
tot nu toe al bijna 30.000 kinderen bereikt met onze boodschap voor een betere en schonere wereld!
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Paasnieuws!
Op vrijdag 19 april a.s. vieren wij Pasen en genieten we van het paasontbijt. Iedereen maakt voor
een ander een ontbijtje. Een week van tevoren krijgt iedereen een tasje mee met daarin het
wensenlijstje van iemand anders uit de groep. Laat u het de leerkracht van uw kind weten als uw kind
bepaalde voedingstoffen niet mag of kan nuttigen?
Hopelijk brengt de paashaas ons weer een bezoek en mogen we paaseieren gaan zoeken!
En natuurlijk is er weer de enige echte Spaarneschool Eitje-tik wedstrijd! Wie heeft het sterkste ei?
Er kunnen weer prachtige prijzen worden gewonnen en het Gouden Spaarneschool Wissel Ei staat al
opgepoetst klaar! Meer informatie over deze dag volgt binnenkort.
En dan als laatste nog even dit. Uit zowel de ouderenquête als de leerlingenraad is gebleken dat onze
school meer aandacht zou mogen besteden aan duurzaamheid. Daar gaan we nu een start mee
maken. Omdat er enorm veel gebruik gemaakt wordt van het toilet en wij water en toiletpapier
willen besparen starten wij maandag a.s. met een persoonlijke toiletstempelkaart. Per dag mogen
kinderen uit de groepen 1 t/m 4 3x per dag gebruik maken van het toilet en vanaf groep 5 maar 2x
per dag. Mocht uw kind meerdere stempels nodig hebben dan is er een verklaring van een arts
nodig.

------------------------------------------------------------------------------------------------Binnengekomen mededelingen
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie BSO de Boeg, Bobo en Boemerang
Bij buitenschoolse opvang BSO de Boeg, Bobo en Boemerang in het Fort werken we met onder- en bovenbouw
groepen. De onderbouw, Boeg 1 - 4 tot 5,5 jaar, Boeg 2 - 5,5 tot 7 jaar, de bovenbouw, Bobo - 7 t/m 8,5 jaar en
Boemerang - 8,5 tot 12 jaar.
Na een schooldag worden kinderen opgehaald door leidsters, eten en drinken gezamenlijk iets op de groepen,
praten we de dag door, zingen, lezen, doen een activiteit en spelen buiten. Bij onze unieke locatie valt altijd iets
te ontdekken of te doen, de bovenbouw kinderen mogen al iets meer zelfstandig, ze kunnen ravotten, in
bomen klimmen, kanoën noem maar op, vervelen doen ze zich zeker niet! Kinderen mogen naast de
activiteiten ook meedoen aan workshops zoals een dansen van Presport, sportieve Beat the Box, goochelen of
T-shirts verven.
Als scholen gesloten zijn bieden wij de hele dag opvang aan vanaf 8:15 tot 18:30 uur. Naast verschillende
activiteiten; creatief, muziek en drama, natuur, sport en techniek maken we ook uitstapjes.
De SkOS biedt ouders de mogelijkheid om tegen betaling hun kind een gezonde, warme maaltijd aan te bieden,
dit kan af en toe of op een vaste dag per week.
Heeft u interesse of vragen, neem dan vrijblijvend contact op met ons team team.boegboemerang@skos.nl of
onze clustermanager Jolanda Steenkist j.steenkist@skos.nl

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