NR. 17 – 9 mei 2019 – extra Nieuwsbrief
telefoon: 5371720 e-mail: administratie@spaarneschool.nl
website: www.spaarneschool.nl

Beste ouders/verzorgers,

In memoriam
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26 april 2019

OBS De Spaarneschool

AGENDA
Zondag 12 mei:
Moederdag
Dinsdag 14 mei:
- Muziek met Gunnar
- Gastles Vooroordelenkoffer
gr.7B/8 op de Globe
Woensdag 15 mei:
Juf Patricia jarig
Vrijdag 17 mei:
Weeksluiting gr.6B/7A – tijd:
14:15 tot 15:00 uur
Dinsdag 21 mei:
- Muziek met Gunnar
- Groep 7B/8 Stadswandeling
langs WO II-sporen
Vrijdag 24 mei:
Robbedoesdag

Met grote verbijstering, ongeloof en verdriet, hebben wij vernomen dat
in de meivakantie onze oud-leerling Lucy Boomsma volkomen
onverwacht is overleden.
Lieve Lucy,
Wat heb je een indruk achtergelaten bij ons.
Lief, sprankelend, vol humor, zo mooi jezelf.
Wij wensen de ouders, familie en vrienden van Lucy veel sterkte om dit
verlies te dragen en te verwerken.
Team en kinderen van De Spaarneschool
Evenementen komende periode
Voor de komende weken staan verschillende evenementen op de
kalender. We realiseren ons dat dit een drukke planning is. De
Robbedoesdag, gezamenlijke afsluitende muziekvoorstelling en sportdag
staan achter elkaar.
We gaan de sportdag daarom verplaatsen. Deze vindt nu niet meer
plaats op 29 mei, maar op woensdag 12 juni.
Binnenkort meer informatie over de sportdag.
Vrijdag 31 mei
Vrijdag 31 mei na Hemelvaart is een gewone schooldag. Om twee weken
meivakantie te kunnen realiseren hebben we deze dag in moeten
roosteren als schooldag om de verplichte onderwijsuren te maken.
Nieuwe vloeren
In de meivakantie hebben de lokalen en kantoren op de eerste
verdieping nieuwe vloeren gekregen.
Het ziet er licht en fris uit. Helaas hadden de verhuizers de tafeltjes van
de drie lokalen door elkaar teruggezet. Dit gaf even wat verwarring. We
hebben met de kinderen dit snel weer opgelost 😉

Belangrijke data:
Vrijdagmiddag 7 juni zijn de kinderen vrij vanaf 12:00 uur in verband met een studiemiddag.
Vrijdagmiddag 12 juli start de zomervakantie om 12:00 uur. Dit is helaas niet vermeld op de kalender.
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Muziekvoorstelling
Vrijdagmiddag 31 mei hebben we een muziekvoorstelling gepland staan in De Oude Kerk.
Na drie jaar muziekonderwijs van meester Gunnar, gaan de kinderen laten zien wat ze geleerd hebben in de
muzieklessen.
We doen dat middels twee voorstellingen:
groep 1 t/m 4
13:00 – 14:00 uur
groep 5 t/m 8
14:00 – 15:00 uur
De zitplaatsen zijn beperkt. Elke leerling mag twee gasten meenemen.
Schoolbibliotheek
We zijn een eind gevorderd met onze schoolbibliotheek. De kast is klaar, de boeken zijn voor een groot deel
gesorteerd en er zijn bibliotheekregels gemaakt met de leerlingenraad.
Om de bibliotheek geordend te houden, moeten de boeken nu op kleur gelabeld worden. Dit is best wel een
klusje. Zijn er ouders die af en toe een uurtje in de ochtend willen helpen met labelen? Wij zorgen dan voor
koffie, thee en iets lekkers.
anja.goossens@spaarnesant.nl

Robbedoesdag vrijdag 24 mei a.s.
Een dag vol stoere activiteiten waaraan alle leerlingen van de Spaarneschool deel zullen nemen. Na een
spectaculaire opening kunnen de kinderen zich overgeven aan boomklimmen, stopmotion film maken,
escaperoom, judo, graffiti, boeven vangen, spijker slaan en nog veel meer spannende, verrassende activiteiten.
De organisatie is de afgelopen weken vol enthousiasme druk bezig geweest en kan met trots zeggen dat zij een
fantastisch programma voor de kinderen hebben neergezet.
Alle activiteiten voor onze jongens en meiden vinden plaats onder begeleiding van Spaarneschool vaders, ooms
en opa’s.
Maar…… de organisatie kan nog steeds helpende handen gebruiken. Dus, vaders, ooms, opa’s, buurmannen,
vrienden of bekenden: wil jij ook graag helpen, meld je dan zo spoedig mogelijk aan op:
Robbedoesdag@spaarneschool.com
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