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Beste ouders en verzorgers,

OBS De Spaarneschool

AGENDA

Open lessen
In een aantal groepen zijn al open lessen voor ouders georganiseerd. Met
deze open lessen willen we ouders informeren over het onderwijs dat nu
gegeven wordt. Een staartdeling bijvoorbeeld, hoe doen we dat
tegenwoordig? En welke spellingsregels leren we kinderen nu?
Het leesonderwijs in groep 3 is dit jaar vernieuwd. Wat is er dan anders?
En hoe geeft Fanny een gymles?
Bij de open lessen hebben kinderen ook een actieve rol.
We hopen dat dit ouders meer inzichten geeft en meer gespreksstof bij
het avondeten .

Maandag 17 t/m vrijdag 21
februari

voorjaarsvakantie
Maandag 24 februari:
Let op: studiedag! Alle
leerlingen vrij!
Dinsdag 25 februari:
-1e Schooldag na de voorjaarsvakantie voor alle leerlingen
-Met de Museumpleinbus op
museumbezoek in Amsterdam
Gr.6 Van Gogh Museum
Gr.7 Rijksmuseum
Gr.8 Stedelijk Museum
Donderdag 27 februari:
- Gastles Brandveiligheid gr.7
door de regionale Brandweer
- Schoolfotograaf
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Gebouw
In de voorjaarsvakantie wordt er weer in ons schoolgebouw gewerkt. De laatste vloeren in de teamkamer en
keuken worden vervangen. En ook wordt er een begin gemaakt met kasten voor papier en leermaterialen op
de begane grond en de 1e verdieping.
Schoolkamp
Ook al lijkt het schoolkamp nog ver weg, de werkgroep is al in volle gang met de voorbereidingen.
Dit jaar gaan we met de hele school op kamp op 18, 19 en 20 mei a.s.
Nog even voor alle nieuwe ouders:
Ma 18 mei:
Kleuters zijn op maandag vrij. Ze brengen wel hun slaapspullen naar school (tijden volgen)
Leerlingen van gr 3 t/m 8 worden naar het kamp gebracht.
Di 19 mei:
Kleuters gaan met de bus naar het kamp (tijden volgen) en gaan aan het eind van de dag naar school. Ze eten
en slapen op school.
Woe 20 mei:
Kleuters worden opgehaald van school (tijden volgen)
Groepen 3 t/m 8 worden opgehaald van kamp (tijden volgen).
Inloop kleuters
De inloop voor kleuters is van 08:15 tot 08:30 uur. Vanaf die tijd is de leerkracht ook in het lokaal aanwezig.
Voor die tijd is de leerkracht nog druk bezig met voorbereiden voor de dag.
Vriendelijk verzoek aan ouders om pas vanaf 08:15 uur de school in te komen
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Spaarneschool Got Talent!
Wat hebben we genoten van al die verschillende talenten op de Spaarneschool! Anja en Mark, onze juryleden,
stonden versteld! Ook de ouders van groep 8 lieten een spetterend optreden zien.
Natuurlijk was het ook het afscheid van Mark. Ingrid (moeder van Rik en Bas) en Monique (moeder van Lizzie),
zetten Mark met een bijzonder lied in de belangstelling. Ook het team liet van zich horen met een eigen
geschreven afscheidslied wat zij samen met alle leerlingen ten gehore brachten.
Het was een geweldige ochtend!

Schoolfotograaf
Niet vergeten: donderdagochtend 27 februari komen de dames van SchoolPrent
weer langs voor het maken van schoolfoto’s. Heeft uw kind hier op de Spaarneschool
nog een broertje/zusje thuis, dan is er van 12:00 tot 12:30 uur gelegenheid om uw
kinderen samen te laten fotograferen.
Broer(s) en zus(jes) die al leerling zijn van de Spaarneschool en dus al aanwezig op
school, die worden eerder die ochtend samen gefotografeerd.

Oproepje licht & geluid:
We hebben heel wat jaartjes kunnen rekenen op Mark Hofmans als de man van het licht en geluid bij tal van
activiteiten. Mark heeft vandaag afscheid genomen van de Spaarneschool. Vandaar dat wij op zoek zijn naar
een ouder die ons zo nu en dan zou kunnen bijstaan (bediening licht & geluid) bij gelegenheden zoals vieringen,
musical groep 8, projecten enz. Lijkt het u wat maar vooral wilt u dat ook, laat het ons dan weten. Wij zouden
daar zeer blij mee zijn!
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MR vergadering
De MR heeft woensdag 26 februari een vergadering, mocht er nog inbreng vanuit de ouders zijn dan horen wij
dat graag. Dat kan door een bericht te sturen naar het e-mailadres van de MR of door contact op te nemen met
Martin Breemer (Wietse gr6, Nina gr4), Jet Goppel (Imme gr6, Tije gr2), Evelyn Wempe (leerkracht gr 7) of
Ingrid Meijer (leerkracht gr 1/2).

Het team van De Spaarneschool wenst iedereen een fijne voorjaarsvakantie!

Tot dinsdag 25 februari!

4

