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Beste ouders en verzorgers,
Einde van het schooljaar
Bij het verschijnen van deze oudernieuwsbrief is het schooljaar 20182019 officieel ten einde. De klassen zijn opgeruimd, de stoelen staan op
tafel en de werkschriften voor het nieuwe schooljaar liggen in de kast.

OBS De Spaarneschool

AGENDA
Maandag 26 augustus:
Eerste schooldag na de
zomervakantie

We kijken terug op een enerverend schooljaar. Een jaar met verdrietige
en mooie momenten. Verdrietig was het overlijden van onze oudleerlinge Lucy. Een jong meisje, nog maar net begonnen op het
voortgezet onderwijs. We koesteren de mooie tijd die we gehad hebben
met Lucy.
Gelukkig kijken we ook terug op mooie momenten dit schooljaar. Denk
aan de kerstviering op De Kolk, de voorstellingen over vriendschap bij de
Kinderboekenweek, de geslaagde Robbedoesdag, onze Plastic Soup dag,
de ouderavond over onze visie en de spetterende musical van groep 8.
Het was eveneens een erg vruchtbaar jaar. Maar liefst drie baby’s zijn er
geboren; Joerie van Fanny, David van Patricia en Sef van Lotte.

Er is veel gebeurd in het schoolgebouw; onder andere vloeren zijn vernieuwd, plafonds vernieuwd, LED
verlichting is aangebracht en er is een bibliotheek ingericht. Dit heeft wel wat van het team gevraagd, want er
moest veel ingepakt, opgeruimd en verplaatst worden. Het resultaat is gelukkig goed zichtbaar!
En natuurlijk heeft het team zich ten volle ingezet voor mooi onderwijs. Er is hard gewerkt aan de diverse
vakken en we hebben volop plannen voor de komende jaren. Nu gaan we eerst een lekker van de vakantie
genieten. Maandag 26 augustus hopen we jullie weer allemaal gezond en uitgerust te mogen verwelkomen!
Fijne vakantie.
Namens het team van De Spaarneschool,
Anja Goossens

Vakantierooster op Social Schools
De vakanties en vrije dagen van volgend schooljaar zijn terug te vinden in de agenda van Social Schools.
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Leerlingenraad
We hebben het jaar met de leerlingenraad geëvalueerd. Het verslag hiervan hangt in de hal. De leerlingen
kijken terug op een goed jaar.
We nemen afscheid van Floris en Riza, aangezien zij de stap gaan maken naar het voortgezet onderwijs. We
hebben ze bedankt voor hun enthousiaste bijdrage aan de leerlingenraad. De andere leden hebben
aangegeven dat ze graag nog een jaar mee doen aan de raad.
Na de vakantie gaan we twee jongere leden werven. Hier gaan Donna, Step, Greaham en Angel zich voor
inzetten.

-------------------------------------------------------------------------Een nieuwe oudergeleding in de medenzeggenschapsraad!
Omdat Nienke van der Staaij en Henriette van Westerhoven dit jaar stoppen, hebben Jet Goppel, moeder van
Imme (groep 5/6) en Tije (groep 1/2b) en Martin Breemer, vader van Wietse (groep 5/6) en Nina (groep 3/4)
zich gemeld om de MR namens de ouders gaan versterken.
Martin wil graag meer betekenen voor de Spaarneschool en zitting nemen in de MR is
een mooie en waardevolle manier. Als onderdeel van zijn werk traint hij werknemers
uit de metaalindustrie en heeft daarmee een kleine link naar het onderwijs. Hij luistert
graag om daarmee zaken in een juist en genuanceerd perspectief te kunnen plaatsen.

Jet is al een aantal jaar actief betrokken bij de school met hulp in de klas, bij
schoolreizen en feesten, maar ook door het meedenken over voedselallergieën op
school. Ze heeft een achtergrond als beleidsmedewerker en subsidiemanager in de
hiv/aidsbestrijding. Ze is gedreven, kritisch en opbouwend en heeft er zin in zich in te
zetten voor onze mooie school en een florerende en actieve MR.
Heb je iets waarvan je denkt: daar moet de MR wat mee?! Voel je vrij om het met ons te delen. Laat het weten
als je iets op de agenda zou willen zetten, als je kansen ziet voor de school, of gewoon als je iets wil vragen of
checken. Je kan ons altijd aanspreken op het plein, of je kunt een mailtje sturen naar j.goppel@gmail.com
Zo help je ons onze rol zo goed mogelijk te vervullen!

-------------------------------------------------------------------------Bibliotheek
Er is heel hard gewerkt door ouders om alle boeken in de bibliotheek te labelen. Annelies Boon (Anoeska 7B/8),
Jasmijn van Dijk (Lianne 3/4) en Daphne Hoogesteger(Jasper 1/2A) hebben zich hier heel erg voor ingezet. Heel
erg bedankt. Het resultaat is prachtig geworden en de kinderen zijn blij met de indeling in categorieën. Ze
kunnen nu makkelijk een boek vinden. Met de Kinderboekenweek willen we de bibliotheek officieel openen.
We gaan hem nog iets meer aankleden.
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Afscheid juf Femke
Deze week hebben we afscheid van juf Femke
genomen. Ze gaat ons verlaten na 8 jaar op De
Spaarneschool.
Donderdag was er een druk bezochte en feestelijke
receptie. Dank aan de oudervereniging voor het
organiseren van de receptie. Femke was er heel blij
mee.
Vandaag hebben we Femke definitief uitgezwaaid.

-------------------------------------------------------------------------Vervanging juf Lotte in groep 5/6
Na de zomervakantie begint Lotte wel als intern begeleider, maar nog niet als groepsleerkracht.
We hebben een goede vervanging gevonden voor Lotte op woensdag en donderdag. Jacqueline Standaert, de
vroegere directeur, komt invallen. Zij zal de groep gaan doen met juf Patricia.
We zijn er erg blij mee, want Jacqueline kent de school goed en kent de meeste kinderen uit groep 5/6.

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

Feestelijk Fleurig Vlieger festijn
Kom je weer vliegeren op Nova Zembla op de laatste dag van de zomervakantie?
Bij Kunstcentrum de Kolk kun je op zaterdag en zondag 24 en 25 augustus onder leiding van een
echte kunstenaar een nieuwe, eigen vlieger beschilderen!
Op zondag 25 augustus maken we er, net als vorig jaar, een echt vliegerfeest van op het landje
van de ijsbaan in Spaarndam! Met limonade, ijs en bbq.
Aan het eind van de vakantie vind je een fleurige flyer in de brievenbus met de tijden van de
schilderworkshops en hoe je je kunt aanmelden.
kunstcentrumdekolk@gmail.com
(i.s.m. café Spaarndam en IJssalon Diga)

-------------------------------------------------------------------------Het team van de Spaarneschool wenst iedereen een fijne
zomervakantie toe!
Tot ziens op maandag 26 augustus 2019!
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