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Beste ouders en verzorgers,

OBS De Spaarneschool

AGENDA
Vrijdag 6 september:
Theaterlessen

Maandag 9 september:
Informatieavond gr.7 en 8.
Tijd: 19:30-20:30 uur
Dinsdag 10 september:
- Informatieavond gr.3 en
5B/6.
Tijd: 19:30-20:30 uur
-Juf Pamela is jarig

We zijn gestart
De eerste week zit erop. Het was een pittige start met tropische
temperaturen, maar iedereen zit er weer helemaal in. De vakantieverhalen van de leerlingen geven nog een beetje dat vakantiegevoel,
maar het begint wel weg te ebben. De nieuwe collega’s beginnen hun
draai te vinden en voor Tanneke en Jacqueline is het alsof ze nooit zijn
weggeweest. Iedereen heeft hard gewerkt aan het inrichten van de
groepen en het ziet er prachtig uit.
Lotte is voor de helft terug van zwangerschapsverlof. Zij is gestart als
intern begeleider op maandag en vrijdag. Een paar weken na de
herfstvakantie zal ze ook haar groepstaken weer opnemen.
In groep 3 zijn we gestart met een nieuwe methode voor aanvankelijk
lezen: ‘Lijn 3’. Marion zal de ouders hier uitgebreid over informeren op
de informatieavond. Het ziet er in ieder geval prachtig en aantrekkelijk
uit voor de leerlingen. Ook hebben we een nieuwe methode voor
schrijven in groep 3 t/m 6: ‘Klinkers’. De schrijflessen worden
ondersteund met filmpjes op het digibord. Dat moet toch inspireren tot
een mooi handschrift. De komende jaren komen groep 7 en 8 er ook bij
met deze nieuwe methode.

Donderdag 12 september:
-Informatieavond kleuters en
gr.4/5A. Tijd: 19:30-20:30 uur
-Juf Lotte is jarig
Vrijdag 13 september:
Theaterlessen.

Op het schoolplein is een tweede Kingveld geschilderd en volgende week gaan we starten met tutoren-training
voor spel op het plein. Tien leerlingen uit groep 7 en 8 krijgen tutor-training van een sportinstructeur om ‘Spel
op het plein’ te stimuleren. We hebben namelijk Spelkaarten besteld van ‘Mindsetmovers’ waarop spellen
staan die makkelijk op het schoolplein zijn te spelen. De tutoren gaan leren hoe ze de spellen goed uit kunnen
leggen en hoe ze de andere leerlingen kunnen begeleiden bij deze spellen. De eerste spelkaarten worden nu
ook al ingezet in de groepen.
We gaan er met elkaar een mooi schooljaar van maken!
Anja Goossens
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Dramalessen
De eerste weken van het schooljaar zijn altijd heel belangrijk voor de groepsvorming. Hoe gaan we met elkaar
om, welke regels maken we met de groep en hoe gedragen we ons in de school? Een veilige en positieve sfeer
is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen.
Ook dit schooljaar wordt de groepsvorming ondersteund met dramalessen in de groep. Samenwerken en
luisteren naar elkaar zijn hierbij belangrijk. De dramalessen vinden weer plaats op vrijdagochtend. Op vrijdag 4
oktober zullen jullie een presentatie van het geleerde krijgen. Een rooster volgt nog, maar zet deze datum vast
in de agenda.
Informatie avonden
In de derde schoolweek zijn alle ouders van harte welkom op de informatieavond. Op deze avond geven de
leerkrachten informatie over het komende schooljaar. Wat komt er aan bod in de groep op de diverse
vakgebieden, hoe ziet een dag eruit en wat staat er dit schooljaar aan bijzondere activiteiten op de planning?
Het rooster ziet er als volgt uit:
Maandag 9 sept groep 7/8
Dinsdag 10 sept groep 3 en groep 5/6
Donderdag 12 sept beide kleutergroepen en groep 4/5
De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 20.30 uur.
Fietsenstalling
In de zomervakantie zijn er drie fietsen blijven staan in de
stalling. Eén is inmiddels opgehaald, maar twee staan er nu
nog. Als ze er over een paar weken nog steeds staan, gaan we
ze een goede bestemming geven. Ze staan overigens niet op
slot!
Scholendag Spaarndam 19 september
Er is voor de vakantie een evenement aangemaakt voor de
Scholendag van Spaarndam.
Gelukkig zijn er al ouders die zich op hebben gegeven voor
begeleiding, maar er zijn nog steeds begeleiders nodig. Geef
op Social Schools aan of je kunt helpen. Je kunt tevens
aangeven waarbij je wil helpen.
Inschrijven broertje/zusje
Als je oudste kind hier op school zit, heeft een jongere broertje of zusje automatisch recht op een plaats. We
willen dit graag wel op tijd weten. Dus heb je een kind dat later dit jaar vier wordt en het is nog niet
ingeschreven, haal dan even een inschrijfformulier op bij Yvonne of mail naar administratie@spaarneschool.nl,
dan versturen we het digitaal.
Overblijfkrachten
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe overblijfkrachten! In het vorige schooljaar hebben we afscheid
genomen van twee overblijfkrachten waar wij heel wat jaren op konden rekenen. Daarnaast is het feit dat we
dit schooljaar 1 groep meer hebben (7 i.p.v. 6) ook debet aan het huidige tekort aan overblijfkrachten. We
zoeken iemand voor de ma, di, do en vrijdag in groep 8 en do + vrij bij de kleuters. Dus ouders/verzorgers,
mocht u ons willen helpen (u ontvangt een vrijwilligersvergoeding), of kent u een buurvrouw/buurman, kennis,
opa of oma, laat het dan zo spoedig mogelijk weten aan Yvonne. Ook voor meer informatie m.b.t. de overblijf
kunt u bij haar terecht.
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