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Beste ouders en verzorgers,

OBS De Spaarneschool

AGENDA
Maandag 28 oktober:
Voorstelling ‘Zwijnenstal’ gr.7
en 8 Toneelschuur Haarlem –
tijd: 13:00 tot 14:00 uur.
Donderdag 31 oktober:
Mad Science naschoolse
wetenschap en techniekcursus
– tijd: 15:15 tot 16:15 uur.
Maandag 4 november:
Rapportgesprekken en voorlopig adviesgesprekken
Dinsdag 5 november:
- Rapportgesprekken en
voorlopig adviesgesprekken
- Gr.8 naar het Sterren College
Woensdag 6 november:
Mogelijke stakingsdag
Donderdag 7 november:
Mad Science naschoolse
wetenschap en techniekcursus
– tijd: 15:15 tot 16:15 uur.
Vrijdag 8 november:
Weeksluiting gr.8 – tijd: 14:15
tot 15:00 uur

De Kinderboekenweek
Vandaag hebben we de Kinderboekenweek officieel afgesloten met een
inloop voor ouders en leerlingen langs alle groepen. We kijken terug op
een geslaagde Kinderboekenweek met veel aandacht voor boeken en
teksten. Het thema ‘Reis mee!’ is op verschillende manieren opgepakt.
Dat hebben jullie vandaag mogen bewonderen.
Er zijn ook heel veel voorleesactiviteiten geweest in de school. Veel
ouders hebben hun lievelingsboek voorgelezen in de groep, leerkrachten
hebben voorgelezen, oudere leerlingen hebben jongere leerlingen
voorgelezen en ook ik heb alle groepen in de bibliotheek mogen
ontvangen. We hopen dat onze leerlingen weer zijn geïnspireerd om veel
te lezen.
Iedereen bedankt voor de bijdrage!
Muziek
Na de herfstvakantie gaan we starten met muzieklessen. In de periode
van herfst tot kerst gaat Peter Cammermans in alle groepen muziekles
geven. We werken met de lessen toe naar een voorstelling voor de
kerstvakantie.
Onderwijsstaking
Via de media hebben jullie vast al gehoord over een landelijke
onderwijsstaking op 6 november. Scholen gaan dan mogelijk dicht. De
bonden hebben het kabinet een deadline gegeven: als op 21 oktober nog
steeds geen extra geld op tafel ligt, gaat de stakingsdag door.
Na de herfstvakantie zullen we jullie definitief informeren over een
mogelijke staking. Noteer 6 november alvast als mogelijke stakingsdag.
Overblijf
Veel kinderen blijven over tussen de middag. Kinderen eten met elkaar in
de groep en spelen een deel buiten. Toezicht wordt verzorgd door de
overblijfmedewerkers. Wij willen dat de overblijf een moment van
ontspanning is voor alle leerlingen.
Helaas gedragen kinderen van de bovenbouw zich niet altijd netjes
tijdens de overblijf. Er wordt bijvoorbeeld heel hard geboerd door de klas
en ook het taalgebruik van kinderen richting de overblijfmedewerker is
niet altijd netjes. Wij vinden dit niet correct en spreken kinderen hierop
aan. De overblijfmedewerker draagt aan de groepsleerkracht over als er
zich iets heeft voorgevallen.
Kinderen krijgen bij slecht gedrag een waarschuwing of worden even
apart gezet.

Als een leerling na twee waarschuwingen nog steeds ongewenst gedrag laat zien, dan laten wij de leerling
overblijven in een andere groep. Ouders worden dan geïnformeerd. Als we dan nog steeds geen verbetering
zien, dan gaan we met ouders in gesprek om het kind tijdelijk thuis op te vangen.
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Herfstwandeling
De kleutergroepen hebben dinsdag een mooie herfstwandeling gemaakt in Velserbeek. Er zijn tassen vol met
herfstspullen verzameld. Ook de kinderboerderij en de speeltuin zijn bezocht. Gelukkig was het heerlijk
herfstweer!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Musicalles in Spaarndam
Hou je van acteren, dansen en zingen? Of wil je eens kijken of het
wat voor je is? Kom dan naar de gratis proefles van LaLaLau op
donderdag 31 oktober in het Dorpshuis.
15.30-16.15 uur Kinderen groep 2 t/m 5
16.00-17.00 uur Kinderen groep 6 t/m 8 en VO1
www.lalalau.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie!

Tot ziens op maandag 28 oktober 2019!
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