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Beste ouders en verzorgers,

OBS De Spaarneschool

AGENDA
Dinsdag 28 mei:
Muziek met Gunnar

Robbedoesdag 2019
De Robbedoesdag zit er op. Wat een fantastische dag is het geworden.
Hulde aan alle vaders, opa’s, ooms, buurmannen, de mannen van de
Brandweer en Politie en alle andere mannelijke vrijwilligers die deze dag
mogelijk hebben gemaakt. Er is met zoveel enthousiasme en inzet
gewerkt aan fantastische, stoere activiteiten.
Dank ook aan de organisatie die zich hier zo voor heeft ingezet.
Vanavond kijken naar het Jeugdjournaal, want er is uitgebreid gefilmd.
De kinderen waren erg enthousiast. Ik weet niet of ze vanavond nog de
energie hebben om dit allemaal te vertellen. Daarom hieronder wat
sfeerbeelden;

Donderdag 30 mei:
Hemelvaart – alle leerlingen
vrij
Vrijdag 31 mei:
Gezamenlijke afsluiting
muzieklessen Gunnar – Oude
Kerk
Maandag 3 juni:
Start thema 6 Leefstijl ‘Lekker
gezond’.
Vrijdag 7 juni:
Studiemiddag: Alle leerlingen
zijn vanaf 12:00 uur vrij

1

Muziekvoorstelling 31 mei
Ook dit schooljaar is er weer met veel overgave en enthousiasme muziek gemaakt op De Spaarneschool.
De leerlingen zijn heel creatief en muzikaal! Met veel plezier hebben ik en mijn collega’s van SamenMuziek de
kinderen weer muziekles gegeven.
Net als afgelopen twee jaar, is er dit jaar weer een muzikale Einduitvoering met alle leerlingen.
Aanstaande vrijdagmiddag, 31 mei, zullen de leerlingen laten zien en laten horen wat zij muzikaal in huis
hebben. Zij zullen dit doen tijdens de Einduitvoering in de oude kerk in Spaarndam. Er zijn twee voorstellingen:
één voor de groepen 1 t/m 4 en éen voor de groepen 5 t/m 8.
Het programma ziet er als volgt uit:
• Kerk open voor de ouders van groep 1 t/m 4 vanaf 12:45 uur.
• Optreden groep 1 t/m 4 van 13:00-13:45 uur.
• 13:45-14:00 uur de ouders en kinderen van groep 1 t/m 4
verlaten de kerk.
• Kerk open voor de ouders van groep 5 t/m 8 vanaf 13:50 uur.
• Optreden groep 5 t/m 8 van 14:00-14:45 uur met eventueel een
kleine uitloop tot 15.00 uur.
In verband met het beperkt aantal zitplaatsen mag elke leerling twee toeschouwers uitnodigen.
We gaan er een leuke muzikale middag van maken!
Muzikale groeten,
Ook namens de meesters en juffen en het team van SamenMuziek van Meester Gunnar
Fouten bij uitslag IEP toets
Jullie zullen via de berichten op televisie en in de kranten al op de hoogte zijn: er zijn fouten gemaakt bij de
uitslagen van een aantal eindtoetsen. Ook bij de IEP toets die op De Spaarneschool is gemaakt. De resultaten
waren juist vermeld, maar in een aantal gevallen klopte het bijbehorende uitstroom-advies niet (havo, vwo of
vmbo-t). De schade is hier beperkt. Wij hadden de uitslagen nog niet binnen en meegegeven. Volgende week
krijgen we de definitieve en dus juiste resultaten binnen en deze worden dan meegegeven. Er hoeven geen
adviezen aangepast te worden. Het heeft geen enkel gevolg voor de gegeven schooladviezen.
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Volgend schooljaar
De bezetting van de groepen volgend schooljaar is nog niet helemaal rond. We hebben nog steeds een kleine
vacature voor twee dagen in een kleutergroep. We willen jullie wel al vast informeren over een paar
wisselingen in het team.
Juf Femke gaat ons helaas verlaten. Na 8 jaar op de Spaarneschool gewerkt te hebben, is ze toe aan een
nieuwe uitdaging. Hieronder licht Femke dit zelf toe.
Wij gaan Femke heel erg missen, maar gunnen haar deze nieuwe kans en wensen haar veel succes met haar
nieuwe baan.
Natuurlijk gaan we afscheid nemen van Femke. Hierover zullen we jullie later informeren.
Hallo allemaal,
Via dit bericht wil ik jullie laten weten dat ik na acht fijne jaren de Spaarneschool ga
verlaten. Na de zomervakantie ga ik een nieuwe uitdaging aan bij basisschool de
Dolfijn in Haarlem-Noord. Twee dagen voor groep 1-2 en één dag als VVE coördinator.
Graag wil ik jullie ouders bedanken voor de prettige samenwerking, jullie hulp en
vertrouwen! De komende weken hoop ik velen nog persoonlijk te spreken en neem ik
natuurlijk afscheid van de kinderen en het team. Ik ga weg met vele mooie
herinneringen zoals het slapen in de gymzaal tijdens kamp, de Sinterklaas intochten,
Kerstmusicals/vieringen en alle andere activiteiten die de Spaarneschool zo bijzonder maken. Ik wens
iedereen nog een hele fijne schooltijd bij de Spaarneschool en alvast voor straks een heerlijke zonnige
zomervakantie!
Liefs, Femke
Vorig schooljaar heeft juf Tanneke De Spaarneschool verlaten voor een nieuwe uitdaging op een school in
Bergen. Zij mist ons en de leerlingen zozeer, dat ze besloten heeft om terug te komen. Hier zijn we natuurlijk
erg blij mee. Tanneke zal ons team weer drie dagen per week komen versterken.
Als de vacature helemaal rond is zal ik de definitieve indeling bekend maken aan ouders en leerlingen.

Blij nieuws
Op 20 mei is juf Lotte bevallen van een zoon; Sef Otis Telleman.
Moeder en zoon maken het goed.
We wensen de trotse ouders, Lotte en Bibi, veel geluk met hun mooie zoon.

Nieuwsbrief over lerarentekort
Ons bestuur Spaarnesant zet zich vol in om het lerarentekort van onze scholen zo goed mogelijk op te vangen.
Er is een nieuwsbrief voor ouders gemaakt om iedereen te informeren hoe we als organisatie omgaan met dit
actuele thema. Via de bijgaande link kunnen jullie de nieuwsbrief lezen.
https://lerarentekort.spaarnesant.nl/

Sportdag
De voorbereiding voor de sportdag op 12 juni is in volle gang.
We hebben een opzet voor de sportdag en de invulling is grotendeels klaar.
We gaan een oproep plaatsen voor hulpouders. Deze gaan we maandag via social schools versturen.
Het belooft een leuke en sportieve ochtend te worden. We hopen op veel begeleiders!
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Leerlingenquête
De leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben een enquête ingevuld voor ons. Wij willen graag weten hoe leerlingen
onze school en het onderwijs ervaren en waar ze verbeterpunten zien. Ik maak van de resultaten weer een
verslag dat ik binnenkort via Social Schools zal delen. De leerlingen zijn kritisch, maar geven ons wel een 8.
Bericht van onze gymjuf Fanny
Beste leerlingen en ouders,
Het wordt weer warmer in Nederland en dat betekent dat de kinderen al snel weer met sandalen en slippers
naar school komen.
De meeste kinderen hebben graag sokken in hun gymschoenen, dus vraag ik om even goed op te letten of deze
ook in de gymtas zitten.
Graag wil ik u erop wijzen dat haren die voor de ogen kunnen komen gevaarlijke situaties op kunnen leveren.
Daarom moeten kinderen met haren die voor de ogen kunnen vallen hun haren vast doen. Veel jongens vinden
het niet stoer om met een elastiekje een staartje in hun haar te hebben, wat ik goed begrijp. Deze kinderen
kunnen ook een elastieken haarband omdoen, zoals Ajaxied Kasper Dolberg ook omheeft tijdens het
voetballen. Voor de veiligheid moeten kinderen met lange haren hun haren vast doen, anders kunnen ze niet
deelnemen aan de gymles.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Fanny den Butter - Kole
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Obs. De Wilgenhoek
‘Beste vrienden quiz’
Siem Wempe en Evy Duijn uit groep 7B/8 zijn vanaf 7 juni a.s. te zien als kandidaten in ‘De beste vrienden
quiz’. We wensen ze veel succes!
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