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Beste ouders en verzorgers,

OBS De Spaarneschool

AGENDA
Donderdag 28 november:
-Go Safe Verkeerseducatieproject gr.7.
-Schoenzetten
-Mad Science naschoolse
wetenschap en techniekcursus – tijd: 15:15 tot 16:15 uur
Vrijdag 29 november:
-Pietendorp Enkhuizen gr.3, 4
en 5
-Weeksluiting gr.1/2B – tijd:
14:15 tot 15:00 uur
Maandag 2 december:
Ontruimingsoefening –
(aangekondigd) 13:30 uur

Weeksluitingen
De eerste ronde weeksluitingen is goed van start gegaan. Groep 8 is
begonnen met een spetterende voorstelling van Grease. Groep 4/5A
heeft daarna de hele school laten zien dat onderwijs veel leuker kan. Met
inspirerende voorbeelden hebben ze ons overtuigd hoe je muzieklessen,
lezen en nog veel meer op een moderne manier kan brengen. En
vandaag was groep 7 aan de beurt. Zij hebben het klassieke sprookje
Sneeuwwitje in een moderne variant en geheel op rijm getoond.
We kijken uit naar alle voorstellingen die nog moeten komen!
Wat gebeurt er in de school?
Oplettende ouders hebben het al gemerkt. De kinderen hebben het
zeker opgemerkt. Er gebeuren vreemde dingen in de school.
In de gang hebben we een paardenstal gekregen en het lijkt wel of die
bezocht wordt. Op het hek hangt een bordje met Ozosnel. Woensdag
ontdekten we ineens stro, afgekloven appels en wortels en echte
paardekeutels in de school(!) en buiten op het schoolplein. We worden
er een beetje zenuwachtig van.
En dan verdwijnen er ook nog spullen. We hebben zelfs het nieuws
gehaald. In de Spaarneschool krant hebben jullie kunnen lezen dat onze
schoolvlag vermist is. En vandaag hebben we ontdekt dat het bord van
de school is verdwenen!! Vlag weg, bord weg; wat is hier aan de
hand…….?

Dinsdag 3 december:
Bezoek Ichthus College gr.8
Woensdag 4 december:
Opbouw Kinderkermis
Donderdag 5 december:
- Sintviering – meer info volgt
- Continurooster: alle leerlingen zijn om 14:00 uur vrij en
blijven verplicht (=gratis)
over
Vrijdag 6 december:
Mad Science naschoolse
wetenschap en techniekcursus – tijd: 15:15 tot 16:15 uur
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Coöperatieve werkvormen
Om leerlingen actief te betrekken bij het leren, zetten we regelmatige coöperatieve werkvormen in. Alle
kinderen zijn dan actief aan de slag en ze hebben elkaar nodig om de opdracht goed te kunnen doen.
In groep 3 hebben de leerlingen bijvoorbeeld met woordkaartjes het snel lezen van woordjes geoe fend. Aan de
ene kant het woord, aan de andere kant de afbeelding. Kinderen lopen rond met het kaartje voor hun buik, de
afbeelding naar zich toe. Op een teken van de juf stoppen ze en het dichtstbijzijnde kind mag het woordje
lezen. Is het goed gelezen, dan mag het kind het woordje houden. Zo lezen ze elkaars woord. Daarna mogen ze
met nieuwe kaartjes opnieuw aan de wandel. Op een speelse en actieve manier zijn ze allemaal tegelijk, heel
erg druk met lezen.

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

GGDflits - Scheiding
En ze leefden nog lang en gelukkig……
Zo gaat dat in sprookjes, maar in het echte leven loopt dat niet altijd zo. Een op de zes kinderen krijgt
te maken met een scheiding van zijn of haar ouders. Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis,
Alles wat tot nu toe vertrouwd was is dat plotseling niet meer. Kinderen kunnen zich in de steek
gelaten, boos, bang en verdrietig voelen. Toch hoeft een scheiding niet dramatisch te zijn. Kinderen
kunnen na verloop van tijd meestal vrij goed wennen aan de nieuwe situatie.
Een informatieve website voor kinderen (en ouders) is www.villapinedo.nl - ‘De plek voor kinderen
van gescheiden ouders’.
Buddyapp Voor kinderen van 10-20 jaar
Kinderen vanaf 10 jaar kunnen zich aanmelden via de website van villa pinedo voor de buddyapp,
waar ze gekoppeld worden aan een getrainde jongere die ook gescheiden ouders heeft.
Maakt u zich zorgen over uw kind ten aanzien van de scheiding? Het is altijd mogelijk een afspraak te
maken met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts verbonden aan de school van uw kind. Zij kunnen
met u meedenken over passende begeleiding en hebben zicht op het aanbod voor gescheiden
ouders en kinderen in uw gemeente. Een afspraak maken kan via 023 7891777 op werkdagen van
08:30 – 12:30 uur en van 13:00 – 17.00 uur.
Workshops Opvoeden in twee huizen ( voor inwoners Haarlemmermeer)
Behoefte om eens te praten over opvoeden met andere gescheiden ouders ? Meld je aan voor een
van de workshops. Bekijk hier het inspiratieboekje
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