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Beste ouders en verzorgers,

OBS De Spaarneschool

Kerstfeest op De Kolk
Gisteravond hebben we weer een geweldige kerstviering gehad: een
optreden op De Kolk, kerstdiner in de groepen en een kerstborrel voor
ouders met erwtensoep, glühwein en oliebollen.
De Kolk zag er sprookjesachtig uit. We zijn trots op onze leerlingen die
een prachtige voorstelling verzorgd hebben. En het was hartverwarmend
om te horen wat kerst voor onze kinderen betekent.

AGENDA
Maandag 23 december 2019
t/m vrijdag 3 januari 2020
Kerstvakantie

Dank aan de Kerstcommissie voor de geweldige organisatie!
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Kerstkaarten voor 75+ ers in Spaarndam
Er is hard gewerkt door alle leerlingen om bewoners van 75 jaar en ouder in Spaarndam een kerstkaart te
bezorgen. Ze hebben kaarten gemaakt met warme kerstgroeten en leerlingen uit de bovenbouw hebben de
kaarten bezorgd.
Met de kinderen uit groep 3 en 5 hebben we de post in de straten direct om de school heen bezorgd.
Vuurwerkvoorlichting
Afgelopen dinsdagmiddag hebben de groepen 7 en 8 voorlichting gekregen over vuurwerk van onze wijkagente
Linda Hunsche.
De vier belangrijkste tips die de kinderen hebben gekregen zijn:
1. De gebruiksaanwijzing goed lezen
2. Vuurwerkbril dragen
3. Een aansteeklont gebruiken
4. Afstand houden
Pas vanaf 12 jaar mogen ze kindervuurwerk (F1) kopen en afsteken. Pas vanaf 16 jaar mogen ze vuurwerk in de
F2 categorie kopen.
Ze zijn goed geïnformeerd. Nu moeten ze het nog in praktijk brengen.
Zwemwissel
Tot de kerstvakantie heeft groep 7 gezwommen op maandagochtend. Dit heet ook wel ’de natte gymles’. Na de
kerstvakantie gaan we wisselen en start groep 8 op maandagochtend met zwemmen.
Ze vertrekken direct uit school om 8:30 uur
Groep 7 heeft dan weer gymles op maandagochtend volgens rooster.
Verkeer
Bij de start van de school rond 8:30 uur is het vaak erg druk met verkeer. Kinderen worden op de fiets gebracht
of komen met de auto. Aangezien er weinig plek is, willen we ouders vragen eerst te parkeren en dan kinderen
uit te laten stappen. Nu laten ouders hun kinderen uitstappen terwijl de auto op de rijweg staat. Dit blokkeert,
creëert onveilige situaties en geeft irritaties bij andere ouders.
Met elkaar kunnen we het veilig houden.
Vrijdag 20 december
Morgen is de school uit om 12:00 uur en dan start de kerstvakantie. De kinderen mogen deze ochtend in
onesie, pyjama, op sokken of sloffen naar school. De leerlingenraad heeft deze dag georganiseerd. Begin deze
week hebben ze een bericht gestuurd.
Creatief lezen met kerstbomen in groep 3
Hang het woordje in de juiste kerstboom.
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Het team van De Spaarneschool wenst jullie allemaal fijne feestdagen en hoopt iedereen
uitgerust weer te mogen begroeten op maandag 6 januari 2020!
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