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Beste ouders en verzorgers,

OBS De Spaarneschool

AGENDA
Vrijdag 24 januari:
-Promotie Evenement
Techniek (PET) gr.7
-Weeksluiting gr.3. Tijd: 14:15
– 15:00 uur
Dinsdag 28 januari:
Workshop Techniek gr.3. ‘Tijd
voor slijm!’

Start 2020 met klassieke muziek
Het nieuwe jaar is alweer drie weken oud. We zitten er weer helemaal in.
We hadden een erg leuke start met lessen klassieke muziek van de
Classic Express.
Het bijzondere van deze lessen is dat ze plaatsvinden in een enorme
trailer die kan uitschuiven tot een concertzaal met ruimte voor ongeveer
35 kinderen. Binnen staan zitjes voor de kinderen en er is een klein
podium voor de jonge muzikanten en presentator. Hier staat ook een
vleugel.
De sfeer in de Classic Express is die van een andere wereld. De kinderen
betreden een lichte en rustige ruimte waarin het tijd is voor even iets
heel anders: het is tijd voor mooie muziek. De speciale lichten en
videobeelden versterken de werking van muziek. Alle klank en geluid in
de rijdende concertzaal wordt gereguleerd met een elektro-akoestisch
systeem, dat zelfs de akoestiek van het Amsterdamse Concertgebouw
kan nabootsen.
Alle groepen hebben een bezoek gebracht aan de ze bijzonder trailer. De
muzikanten lieten de kinderen kennismaken met de klarinet, de cello en
de piano. Ter voorbereiding werd er in alle groepen geluisterd naar
klassieke muziek. Een heerlijke start.

Vrijdag 31 januari:
Workshop ‘Schilderen als
Frans’ gr.5B/6

Oproepje:
Het 150-jarige jubileum van de Spaarneschool zit er aan te komen en daar gaan wij natuurlijk een groot feest
van maken! Wij hebben nog divers filmmateriaal uit ‘de oude tijden’ wat wij ook graag daarbij zouden willen
gebruiken maar helaas staan die beelden op videobanden. Wie kan en wil voor ons deze videobanden
digitaliseren? U zou ons daarmee een groot plezier doen! De videobanden liggen bij Yvonne.
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Schoolregels
De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met de
leerlingenraad om de schoolregels op te frissen. Er
waren diverse regels voor diverse ruimtes en hier
hebben we één set regels van gemaakt.
Voor de jongere leerlingen hebben we er picto’s aan
toegevoegd.
De schoolregels zijn ingelijst en verspreid in de groepen
en in de gangen.
Na elke vakantie worden de regels weer opgefrist in de
groepen.
En natuurlijk wordt er naar verwezen, indien nodig ;)
School T-shirts
We zijn druk bezig met het uitrollen van de nieuwe
huisstijl. Nog steeds komen we materialen tegen met
oude logo’s. Het zal wel even duren voordat de nieuwe
huisstijl overal ingevoerd is.
De schoolt-shirts bijvoorbeeld, hebben nog het oude
logo. We zijn op zoek naar een ouder die ons kan helpen
met het ontwerpen van een school T-shirt met het
nieuwe logo erin.
Het school T-shirt wordt onder andere gedragen bij de
avond vierdaagse en het schoolkamp.
Graag contact opnemen met Anja:
anja.goossens@spaarneschool.nl

Ingezonden mededelingen:
Aan de Slag met Druk en Opstandig Gedrag
Laat uw kind (4-12 jaar) vaak druk en/of opstandig gedrag zien? Met het nieuwe zelfhulp ouderprogramma
"Aan de Slag met Druk en Opstandig Gedrag" leren ouders zelfstandig technieken aan voor de omgang met
druk en opstandig gedrag van hun kind. U kunt zich hier nu voor aanmelden!
De Vrije Universiteit heeft in samenwerking met Accare Groningen een nieuw zelfhulp-ouderprogramma
ontwikkeld ("Aan de Slag met Druk en Opstandig Gedrag"). Met het ouderprogramma leren ouders bewezen
effectieve technieken aan voor de omgang met druk en/of opstandig gedrag van hun kind. Het programma is
gebaseerd op andere werkzame ouderprogramma's. Het is echter uniek, omdat ouders het in 15 weken
zelfstandig vanuit huis kunnen doorlopen door middel van een werkboek en een online pro gramma (via Jouw
Omgeving).
Op dit moment kunt u via de Vrije Universiteit meedoen aan het ouderprogramma. U kunt het
ouderprogramma dan als een van de eerste ouders (gratis) doorlopen, in ruil voor het meedoen aan het
onderzoek naar de werkzaamheid van het ouderprogramma.
Meer informatie of aanmelden?
www.aandeslagmetdrukenopstandiggedrag.nl
Buurtschaak

Stichting Buurtschaak geeft schaaklessen op verschillende basisscholen in de regio, bijvoorbeeld in
Haarlem Noord doen we dat in de Koningin Emmaschool. Schaken is niet alleen heel goed voor je,
maar ook heel leuk! Vanaf vrijdag 7 februari tot en met 26 juni kunnen alle kinderen meedoen met
een nieuwe serie schaaklessen. In 16 lessen leren ze de basisregels van het schaken en eindigen ze
met een officieel diploma. Het is voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar, beginners en gevorderden, de
lessen zijn iedere vrijdag van 15:30 tot 16:30 uur en worden verzorgd door ervaren trainers van
stichting Buurtschaak. Dankzij subsidie en giften is de eigen bijdrage 60 euro per kind. Kinderen
krijgen een schaakboek en toegang tot een schaakapp om ook thuis te oefenen en te spelen. Voor
meer informatie en aanmelden, zie www.buurtschaak.nl”
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