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Beste ouders en verzorgers,

OBS De Spaarneschool

AGENDA
Maandag 9 december:
-Juf Anna jarig
-Voorlichting Schoter gr.8

Sinterklaasfeest en het mysterie van verdwenen spullen….
We hebben een super geslaagd Sinterklaasfeest gehad. Het was wel even
spannend, want Sint was door de mist iets later. We konden hem ook
niet zo goed zien aankomen door de mist. Gelukkig zagen de kinderen
opeens de lichten opdoemen in de mist. Sint kwam op een klein
stoombootje, bomvol met Pieten. Het is een super feestje geworden. Op
het schoolplein onthulde Sinterklaas ook het grote mysterie van de
verdwenen spullen. In de laatste Spaarnekrant kunnen jullie daar
uitgebreid over lezen.

Dinsdag 10 december:
-Presentatie Hartenlust gr.8
-Juf Yvonne jarig
Woensdag 11 december:
Juf Masja jarig
Vrijdag 13 december:
Weeksluiting gr.5B/6 – tijd:
14:15 tot 15:00 uur
Dinsdag 17 december:
-Juf Ingrid jarig
-Vuurwerkvoorlichting gr.8
Woensdag 18 december:
Kerstviering (meer info volgt)
Vrijdag 20 december:
-Onesie/sokken/sloffendag –
op verzoek van de leerlingenraad: deze ochtend mag
iedereen kiezen of hij/zij in
een onesie naar school komt,
op sokken of op sloffen
-Let op: Alle leerlingen zijn om
12:00 uur vrij!

Dank aan de Sinterklaascommissie voor het geslaagde feest!
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Ontruimingsoefening
Maandagmiddag 2 december hebben we een ontruimingsoefening gedaan. Het ging om een aangekondigde
oefening, dus we waren een beetje voorbereid. Om 13:30 uur ging het alarm af en om 13:35 uur stond de hele
school buiten en was het gebouw gecontroleerd. We waren supertrots dat alle leerlingen zo snel via de juiste
route het gebouw verlieten.

Grej of the day in groep 5/6
In groep 5/6 krijgen de kinderen sinds begin november elke woensdag een Grej Of The Day (GOTD).
Grej komt uit het Zweeds en betekent ‘ding’. Het concept Grej Of The Day is bedacht door Micael Hermansson,
een Zweed. Grej Of The Day zijn microlessen.
De lessen kunnen gaan over mensen, plaatsen of
gebeurtenissen. Het doel van GOTD is om
interesse te wekken bij kinderen, hen aan te
zetten tot onderzoek, de nieuwsgierigheid te
prikkelen en de samenwerking met thuis te
vergroten. En het draagt bij aan de algemene
ontwikkeling.
Hoe? De leerlingen van 5/6 krijgen op dinsdag een
raadsel mee naar huis. Hier gaan ze al mee aan de
slag. Ze bespreken het of zoeken alvast iets op.
Op woensdag blijkt of ze het raadsel goed hebben
opgelost en volgt er een microles van 10 minuten
over het onderwerp. Hiervoor kunnen we gebruik
maken van digitale presentaties met veel beeld.
Er wordt enthousiast gereageerd door de
leerlingen.
Er zijn al diverse onderwerpen aan bod gekomen
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GGDflits Iedereen is wel eens bang
Iedereen is wel eens bang. Angsten horen nu eenmaal bij het leven van zowel kleine als grote mensen. Het
ervaren van nare gevoelens hoort bij het opgroeien. Kinderen kunnen bang zijn voor Sinterklaas en Piet,voor
het donker, om alleen naar boven te gaan, om alleen thuis te zijn, wat er allemaal kan gebeuren, wat er
gebeurt in de wereld enzovoort.
Heel vaak overwinnen kinderen (met begrip en geduld van hun ouders) hun angsten zelf. Soms echter blijkt er
een hevige angst voor iets te zijn ontstaan.
Lees hier meer wat u kunt doen bij hevige angsten en hoe u met ‘gewone’ angsten om kunt gaan.
Zorgen over de angst van uw kind? Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de jeugdverpleegkundige
of jeugdarts verbonden aan de school van uw kind. Dit kan via Frontoffice JGZ 023- 7891777 op werkdagen van
08:30 – 12:30 uur en 13:00 – 17:00 uur.

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

Marvin Martina oud eredivisiespeler heeft clinics gegeven op de Spaarneschool. Vond je het leuk? Kom dan
naar de Basketball’sCool training!
GRATIS Proefles Basketball’sCool
DAG

LEEFTIJD

TIJD

LOKATIE

Woensdag

Basketball'sCool 10-11 jaar

17.30-18.30 uur

Kinheim Zwanenburg

Zaterdag

Basketball'sCool 5-9 jaar

09.30-10.30 uur

Kinheim Zwanenburg

Je mag altijd langskomen voor een gratis proefles
Aanmelden? SV Christofoor: info@svchristofoor.nl
Na de proefles kun je een 10 rittenkaart aanschaffen 10 keer voor 40 euro
http://www.svchristofoor.nl/sporten/basketbal/basketballs-cool-voor-jeugd/

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