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Beste ouders en verzorgers,

OBS De Spaarneschool

AGENDA
Vrijdag 7 februari:
-Weeksluiting gr.1/2A – tijd:
14:15 tot 15:00 uur
-Rapporten mee

Stakingsactie
De stakingsactie was een groot succes.
Op donderdagmiddag hebben de leerkrachten het lesgeven gestaakt.
Met veel enthousiasme en inzet hebben ouders de lessen overgenomen.
Er waren hele diverse workshops en de kinderen hebben met veel plezier
deelgenomen. Wat was er allemaal?
Banden plakken, stopmotion, kunstlessen over Keith Haring en Dali,
ervaren hoe het is om blind of slechtziend te zijn, moodboards maken,
fotocollages, fotografie, muziek, wiskunde, Engels, drama en een code
kraken op een piratenfeest.
Op Facebook zijn van veel activiteiten foto’s geplaatst. Hieronder een
kleine impressie:

Maandag 10 februari:
-Rapporten mee
-Adviesgesprekken gr.8
-Thema 4 Leefstijl in alle groepen ‘Ik vertrouw op mij’
Dinsdag 11 februari:
-Gastles Brandveiligheid gr.7
-Rapportgesprekken
-Adviesgesprekken gr.8
Vrijdag 14 februari:
-Valentijnsdag
-Juf Barbara jarig
-Spaarneschool Got Talent
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Dank aan alle ouders en opa die zich hiervoor hebben ingezet! En ze deden het heel erg goed! De eerste ‘stage
ervaring’ is positief.
En we hebben ook het nieuws gehaald. Het Haarlems dagblad en de Haarlemse Kinderkrant hebben beiden een
fotograaf gestuurd. In het Haarlems Dagblad van vandaag staat een mooie foto afgedrukt van de workshop
‘fietsbandplakken’ op de Spaarneschool. U heeft waarschijnlijk deze foto al gezien via Social Schools.
Rapportgesprekken en adviesgesprekken
Vrijdag 7 februari krijgen de leerlingen hun rapport mee.
Maandag 10 en dinsdag 11 februari zijn de tien-minutengesprekken.
Volgende week ontvangen jullie daarover bericht via Social Schools. Intekenen op de gesprekken gaat via Social
Schools.
De inschrijving voor de adviesgesprekken voor ouders van groep 8 leerlingen is al gestart.
‘Spaarneschool Got talent!’
Vrijdag 14 februari kan iedereen weer meedoen aan onze talentenshow. We kijken uit naar de vast weer
spetterende optredens.
Niet vergeten dat de inschrijving na maandag 3 februari sluit!
Enthousiaste ouders die ook eens een poging willen wagen zijn ook van harte welkom.
Voorjaarsvakantie en studiedag
De voorjaarsvakantie start 15 februari. Op maandag 24 februari zijn de leerlingen ook nog vrij. Wij hebben dan
een studiedag. Op deze dag verdiepen wij ons in alle resultaten die we tot nu toe verzameld hebben.
Dinsdag 25 januari zijn de kinderen weer van harte welkom.
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Zeiltraining bij de HZV
Altijd al willen leren zeilen? En ben je 7 jaar of ouder?
Dan ben je bij de HZV (Haarlemse Zeilvereniging, Lagedijk 7A te Spaarndam) aan het
juiste adres!
De eerste zeiltraining op het water is op woensdag 6 mei. De andere trainingsdagen
zijn de woensdagen 13 mei, 27 mei, 3 juni, 10 juni, 17 juni en 24 juni. De afsluiting
van de zeiltraining is op vrijdag 26 juni. Op deze dag varen we een wedstrijdje en
worden de CWO diploma’s en certificaten uitgereikt.
Er is een speciale training omslaan in zwembad de Planeet op zondag 10 mei van
14:00 tot 15:30 uur.
Zou je graag deelnemen aan de zeiltrainingen? Breng dan eens een bezoek aan onze
website voor meer informatie. Wees er snel bij, want vol = vol!

Adres: www.haarlemsezeilvereniging.nl
………………………………………………………………………………………….
Nieuws van BSO de Boeg, Bobo en Boemerang
Onze leidsters Danique en Sora zijn inmiddels met zwangerschapsverlof. Zij worden
tijdelijk vervangen door onze nieuwe vaste pedagogisch medewerkers Marlisa en Karen.
Op 7 januari is onze nieuwe naam bekend gemaakt waaronder de SKOS en Kinderopvang
Haarlem samen verder gaan. De nieuwe naam is HERO. We houden u op de hoogte over
de nieuwe ontwikkelingen.
De SKOS biedt ouders via het gebruik van een digitaal ouderportaal een app aan waarin
ouders via hun telefoon aanvragen kunnen doen voor ruil, extra dagen of het doorgeven
van afwezigheid.
Het team van de Boeg, Bobo en Boemerang.

………………………………………………………………………………………….
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