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Beste ouders en verzorgers,

OBS De Spaarneschool

AGENDA
Dinsdag 17 september:
Prinsjesdag
Donderdag 19 september:
Scholendag Stichting Dorpsfeest Spaarndam
Het programma van deze dag
heeft u eerder deze week via
Social Scools ontvangen
woensdag 25 september:
Studiedag: alle leerlingen vrij

Goed geïnformeerd
Deze week zijn in alle groepen de informatieavonden gehouden. De
leerkrachten hebben ouders geïnformeerd over het onderwijs dit jaar en
wat er aan extra’s op stapel staat. Er staan veel leuke activiteiten op de
kalender voor dit schooljaar.
Naast deze activiteiten hebben we natuurlijk ook een aantal scholingen
gepland.
Woensdag 25 september hebben we een studiedag. De kinderen zijn vrij,
maar wij gaan hard aan de slag. We gaan ons verder verdiepen in
begrijpend luisteren en begrijpend lezen. Daarnaast krijgen we scholing
in het gebruik van MacBooks. Alle leerkrachten hebben namelijk een
MacBook gekregen van Spaarnesant. Binnenkort verdwijnen de vaste
computers en worden de MacBooks aan de digiborden gekoppeld.
Tutorentraining
De eerste twee trainingen zijn geweest. Bart heeft de tutoren flink aan
het werk gezet.
We gaan nu nog een plan maken voor de inzet van de tutoren. En als de
tutoren dan straks gestart zijn, krijgen ze ook nog ‘coaching on the job’
van trainer Bart. We zijn erg benieuwd.

Vrijdag 27 september:
Theaterlessen

Bibliotheek
We zijn druk bezig met de inrichting van de bibliotheek. Er is een
achterwand geplaatst om thema boeken neer te kunnen zetten en we
hebben een mooi kleed gekregen. Het kleed is gesponsord door
Rozenkelim en de OV. Hier zijn we erg blij mee. Nu nog zoeken naar een
leuke stoel met schemerlamp en dan moet de bibliotheek klaar zijn voor
de Kinderboekenweek 2019 thema: ‘Reis mee!’
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Kom ook naar MOOOISTE Landschapsfestival 29 september!
Dat is de bedoeling van MOOOISTE, genieten van het mooiste landschap en de bosrijke buitenplaats
Leyduin. Op een extra leuke manier en alléén op zondag 29 september.
De buitenplaats van Landschap Noord-Holland omgetoverd in een bijzonder mooi festival voor jong
en oud. Er is van alles te beleven. TV-boswachter Arjan Postma enthousiasmeert met zijn
natuurcollege en POP UP DANCE verrast her en der met bijzondere dance acts.
Kinderen vermaken zich met boomklimmen, huttenbouwen, broodje bakken, leven zich uit met pijl
en boog en het Mega Jenga spel. Gezinnen doen de speciale wandeling “Speuren en Spelen in het
Dierenbos” met grappige en leerzame opdrachten. Voor de kleinere kinderen is er een kabouterroute
met leuke doe opdrachten. De route gaat langs de nieuwe natuurbeleefplaats met avontuurlijke
stapstenen voor waaghalzen.
Wie wil ontspannen kan een van de speciale workshops in de buitenlucht boeken. En
natuurliefhebbers gaan met een gids op stap. Waterbeestjes vangen kan bij de boswachters van
Landschap Noord-Holland en op andere plekken vertellen zij alles over hun favoriete dier, plant of
gebied. Maak zelf een insectenhotel of knutsel met verschillende natuurproducten een mooi
kunstwerkje.
Het evenement is compleet met ‘vroegere’ bewoners van de buitenplaats die verhalen vertellen aan
het langs wandelende publiek. Wie zelf op de foto wil als bewoner van de buitenplaats, kan terecht
in de speciaal daarvoor ingerichte fotostudio in het Huis Leyduin. Maak je eigen smoothie of geniet
van een heerlijke taco. Wie het festival wil bezoeken moet online zijn ticket boeken.
Ooit gebruikten rijke families Buitenplaats Leyduin als zomerverblijf. Nu kan iedereen hier het hele
jaar genieten van de oude bossen, prachtige lanen, vogels, uitbundige adelaarsvarens en reeën. De
buitenplaats verrast niet alleen met natuur, ook de cultuurhistorie is aansprekend. In het zuiden ligt
de voormalige paardenrenbaan, waar vroeger wild werd gegokt,. En meer centraal, vlakbij de
kronkelende Leybeek, staat de Belvedère hoog op een duin. Het is een folly, een grapje, die de
vroegere bewoners ons hebben nagelaten.
MOOOISTE is het vierde landschapsfestival uit een serie van vier. Landschap Noord-Holland is
organisator en de provincie Noord-Holland hoofdsponsor. Het hele programma en het boeken van
tickets gaat via moooiste.nl. (met drie o’s, vanaf 1 augustus staat de website online)

Samen maken we Noord-Holland mooier!
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