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Beste ouders en verzorgers,

OBS De Spaarneschool

AGENDA
Maandag 1 juli:
Facultatieve eindgesprekken
Dinsdag 2 juli:
Facultatieve eindgesprekken
Vrijdag 5 juli:
Musical ‘Feestplaneet’ en
afscheidsavond groep 8

Vloer speellokaal
Deze week is de vloer van het speellokaal vernieuwd. De nieuwe vloer is
azuurblauw. Aanstaande maandag wordt de belijning aangebracht en
dan kunnen we vanaf dinsdag weer voorzichtig de zaal gaan inrichten en
gebruiken.
De vloer is in het begin nog kwetsbaar voor ‘puntcontact’ (vakterm) en
zwarte zolen. We gaan daarom nog wat bescherming neer leggen in het
begin.
Absentie melden via Social Schools
Als je kind ziek is of naar de tandarts moet bijvoorbeeld, dan kan dat via
Social Schools. Hiervan ontvangt de leerkracht bericht, maar ook Yvonne
en Anja krijgen het bericht binnen. De absentie wordt dan genoteerd op
het absenten overzicht.
We hebben de redenen voor absenties uitgebreid.
Elke ochtend wordt er in alle groepen nagevraagd of er leerlingen absent
zijn. De doorgegeven absenties worden dan uitgewisseld. Mochten wij
geen bericht hebben ontvangen, dan wordt er naar huis gebeld.

Avondvierdaagse
Vandaag wordt de Avondvierdaagse feestelijk afgesloten. Totaal 90 leerlingen van De Spaarneschool hebben
meegelopen! We zijn super trots op onze lopers.

Dank aan de Oudervereniging voor de goede organisatie!
Vakantierooster en vrije dagen
Het vakantierooster was al eerder meegedeeld, maar nu zijn ook de laatste dagen en de studiedagen, in de MR
vastgesteld. Hieronder het volledige rooster.
De vrije dagen worden ook in de agenda op Social Schools gezet.

1

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

: 21 oktober t/m 25 oktober 2019
: 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
: 17 februari 2020 t/m 21 februari 2020
: 13 april
: 27 april t/m 8 mei 2020
: 21 mei 2020
: 1 juni 2020
: 6 juli t/m 14 augustus 2020

Studiedagen (gr 1 t/m 8 vrij):
Woensdag
25 september
Maandag
24 februari
Dinsdag
2 juni

2019
2020
2020

Groep 1 t/m 4 vrij: Maandag 18 november 2019 (studieochtend onderbouw en studiemiddag bovenbouw)
Extra vrije dag voor de hele school:
Vrijdag
22 mei
2020
Continurooster
Donderdag
5 december
2019
Alle kinderen blijven deze dag verplicht (= gratis) over en zijn kinderen om 14 uur vrij.
De laatste weken van dit schooljaar
Het schooljaar 2018-2019 zit er al weer bijna op. We hebben nog drie weken voor de zomervakantie.
De laatste toetsen worden nu afgenomen en ingevoerd. Daarna worden de rapporten gemaakt.
Op vrijdag 5 juli gaan de rapporten met de leerlingen mee naar huis.
Een aantal ouders waar leerkrachten een eindgesprek mee willen voeren wordt persoonlijk uitgenodigd. Mocht
je niet uitgenodigd zijn, maar toch een dringende vraag hebben of graag een gesprek willen, dan kun je
persoonlijk contact opnemen met de leerkracht. Deze laatste gesprekken zijn facultatief.
In groep 7 worden alle ouders uitgenodigd, omdat de leerlingen dan een voorlopig advies krijgen.
Op maandag 8 juli is de stamgroepwisseling in de middag. Alle leerlingen maken dan kennis met de nieuwe
leerkracht van volgend jaar in het nieuwe lokaal.
Op maandag 8 juli zwaaien we ook onze groep 8 leerlingen uit!
Volgende week krijgen jullie bericht over de groepsindelingen en leerkrachten van volgend jaar.

Superoverblijf
Ook dit schooljaar is er weer een Superoverblijf en wel op maandag 8 juli
a.s. Alle kinderen worden tijdens de lunch getrakteerd op broodjes hotdog
en limonade. Natuurlijk mag een ijsje niet ontbreken. Dit keer krijgen we
bezoek van de ijsbakfiets van DIGA ijs & koffie die de kinderen zal voorzien
van een heerlijke oubliehoorn met ambachtelijk ijs!

Oproep overblijfouders
Juf Kathleen, momenteel overblijfkracht in groep 6/7, gaat ons aan het eind van dit schooljaar na heel wat
jaren helaas verlaten. Uiteraard vinden wij dat bijzonder jammer!
Wij moeten dus op zoek naar een nieuwe overblijfkracht in de bovenbouw. Daarnaast hebben wij volgend
schooljaar 1 groep meer (7 groepen i.p.v. nu 6 groepen) en dus ook nog een overblijfkracht meer nodig in de
onderbouw.
Voor de continuïteit van ons overblijfsysteem (en elk ander overblijfsysteem) is het immers van belang dat er
voldoende overblijfkrachten zijn.
Wilt u ons overblijfteam komen versterken en/of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Yvonne.
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Informatie over zomervakantie bij BSO de Boeg Boemerang
Bij buitenschoolse opvang de Boeg Boemerang in het Fort hebben wij in de zomervakantie 6
weken opvang van 8:15-18:30 uur. We werken dan net als op de scholen elke week met een
ander thema: sport, creatief, natuur, techniek, alles komt voorbij.
We hebben een groep onderbouw en een groep bovenbouw. De bovenbouw gaat 3x in de week op een
uitstapje ‘s ochtends of ‘s middags en de andere dagdelen hebben ze ook een activiteit deze is op locatie. Ook
zullen wij wanneer mogelijk in de zomervakantie gaan clusteren met een andere locatie, dit om samen dingen
te kunnen organiseren voor de oudste kinderen b.v. een sportweek .
De dagindeling voor de onderbouw is 1 x in de week een uitstapje en de rest van de activiteiten worden er op
de locatie aangeboden.
Heeft u nog 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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