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Beste ouders en verzorgers,

OBS De Spaarneschool

AGENDA
Zondag 9 juni:
Eerste Pinksterdag

Maandag 10 juni:
Tweede Pinksterdag - alle
leerlingen vrij

Inschrijvingen Avondvierdaagse
Zoals u eerder heeft kunnen lezen in de brief van de oudervereniging,
was afgelopen dinsdag de laatste keer dat u uw kind(eren) via school kon
inschrijven voor de Avondvierdaagse (met of zonder eten bij SV
Spaarnwoude). Wilt u uw kind(eren) toch nog inschrijven dan kunt u dat
doen op de eerste ‘loopavond’ bij de organisatie van de Avondvierdaagse
(dus niet via school) in het startgebouw bij SV Spaarnwoude. Let op: Dit
moet u doen voordat alle wandelaars van start zullen gaan.
Inmiddels hebben er totaal 91 kinderen via school ingeschreven, 70 voor
de 5 km en 21 voor de 10 km. Alle deelnemers ontvangen tijdig bericht
over de starttijden.
Uiteraard hopen we op mooi en vooral droog weer tijdens de Avondvierdaagse!

Dinsdag 11 juni:
Voorstelling Homonologen
gr.7 en 8
Woensdag 12 juni:
Sportdag
Zondag 16 juni:
Vaderdag
Dinsdag 18 juni:
Avondvierdaagse Spaarndam
Woensdag 19 juni:
Avondvierdaagse Spaarndam
Donderdag 20 juni:
Avondvierdaagse Spaarndam
Vrijdag 21 juni:
Slotavond Avondvierdaagse
Spaarndam

Vacature GMR
De GMR van Spaarnesant heeft een vacature voor de GMR. In de bijlage
meer informatie over deze vacature.

Verkeer
Op De Spaarneschool werken we met het verkeersaanbod van VVN. Dit wordt vormgegeven met het team en
een verkeersouder. De huidige verkeersouder heeft aangegeven te weinig tijd te hebben en gaat stoppen. Voor
volgend schooljaar zijn we op zoek naar één of twee nieuwe verkeersouders. In onderstaande tekst meer
informatie.
In de ouderenquête werd aangegeven dat voor ouders een veilige weg naar school belangrijk is. We hopen dus
op aanmeldingen.
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Onze kinderen zoeken verkeersouders!
Help jouw kind(eren) en vriendjes veilig naar school en thuis

“Ik ben verkeersouder omdat ik het leuk vind om met de
kinderen om te gaan en hen wat te leren over verkeer. Dat is
belangrijk want het verkeer wordt steeds drukker”
VVN verkeersouder Raymond Achterkamp
Word VVN Verkeersouder op onze school en
➢ Ondersteun onze leerkrachten bij praktische verkeerslessen
➢ Organiseer één of meerdere verkeersacties per jaar met behulp van de kant en klare VVN
actiepakketten zoals de zichtbaarheidsactie over reflectie en verlichting in het verkeer.
➢ Help mee bij de fietscontrole zodat de kinderen veilig naar school kunnen.
Wat mag je verwachten?
Als VVN Verkeersouder zet je je eigen talenten in. Je doet waar je goed in bent en wat je leuk vindt
en je bepaalt zelf wat er in jouw agenda past. We verdelen de taken en maken het samen tot een
succes. Veilig Verkeer Nederland ondersteunt je met informatie, materialen en gratis workshops.
Zet je vandaag nog in voor de veiligheid van je kind(eren). Kijk voor meer informatie en kosteloos
aanmelden op: verkeersouders.nl/vvn-verkeersouder-worden.
Wanneer je besluit verkeersouder te worden, meld dit bij Anja Goossens, dan kunnen we samen
kijken waar we mee aan de slag willen gaan.

Foto excursie Teylersmuseum gr.6B/7A ‘Etsen als Rembrandt’
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Mad Science komt weer op De Spaarneschool met te gekke nieuwe lessen!

Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show op 03-10-2019, kunnen
leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en
techniekcursus.
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor
kinderen die al eerder hebben meegedaan.
De cursus is op donderdag om 15:15 uur, vanaf 31-10-2019. De lessen duren een uur.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten,
proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap
en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een
echte wetenschapper!
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven. Minimaal
15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet
door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep van start. Inschrijven kan
t/m 16-10-2019. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org

Een heel fijn Pinksterweekend toegewenst!
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