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Beste ouders en verzorgers,

OBS De Spaarneschool

AGENDA

Woensdag 6 oktober
Start Kinderboekenweek
16 t/m 24 oktober
Herfstvakantie
Maandag 25 oktober
Studiedag

Vrijdag 29 oktober
Oudernieuwsbrief

De kinderboekenweek is gestart en
overal in school zijn we bezig met boeken en schrijvers.
Woensdag werd de Kinderboekenweek officieel geopend. Ik
mocht in alle groepen een lintje doorknippen, een gedicht
voorlezen en elke groep een boek geven: cadeautje van de
ouderraad.
Het thema van de Boekenweek is Worden wat je wil. Beroepen
komen natuurlijk veelvuldig voorbij. Bij het linten doorknippen
vroeg ik in een kleutergroep; wat wil jij later worden. Ik kreeg
hele mooie beroepen te horen; piloot, brandweer, juf, politie
en autocoureur. Het mooist was echter de kleuter die zei: “Ik
wil later een banaan worden.”
De kleuters krijgen volgende week een leuke voorstelling:
Wat wil giraf worden? Daar hadden ze deze week al een
dansworkshop ter voorbereiding op.
In de groepen 3 t/m 8 hebben we dit jaar lessen van De
Schoolschrijver. Kinderen worden geprikkeld om hun fantasie
te gebruiken. De eerste lessen gaan over Zin in verzinnen?
Breng een voorwerp tot leven. Echte schrijvers vertellen in
video’s hoe het bij hen werkt; hoe zij verzinnen. Daarna
worden de kinderen uitgedaagd dit ook te doen.
En dat werkt; want als je even langsloopt hoor je meest
fantastische ideeën. Hierna gaan ze aan de slag met het
opzetten van een verhaal. We hebben straks een heleboel
echte schrijvers.
Op 5 november komt Fiona Rempt de lessen van De
schoolschrijver afsluiten met een workshop.
En natuurlijk is het doel om met veel plezier te lezen en te
blijven lezen, dus hebben we ook nog een stapel nieuwe
boeken aangeschaft!
Schoolgids
De schoolgids is aangepast voor dit schooljaar en
goedgekeurd door de MR.
De schoolgids staat op onze website onder Praktische
informatie.
Hier een link naar de schoolgids.
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Noodplan
Met de MR en met het team kijk ik naar het noodplan voor ziektevervanging. We passen het
plan aan voor dit schooljaar. Daarna informeren we ouders. In het plan staan de stappen
beschreven die we doen als iemand ziek wordt of niet in staat is fysiek onderwijs te verzorgen
op school.
Het is wel belangrijk om te weten dat er een groot tekort is aan leerkrachten en invallers. De
kans dat we een vervanger vinden wordt steeds kleiner.
In de afgelopen periode heb ik daarom ook al een groep thuis moeten laten blijven. Ik acht de
kans dat dit ook in de komende periode gebeurt groot. Wij vinden dit heel vervelend, maar
zien geen andere oplossing. We hopen op jullie begrip.

Gastlessen Kolksluis
De aannemer die de damwanden vervangt heeft
gastlessen verzorgt in de groepen 7 en 8.
Met een leuke presentatie en een maquette
hebben de leerlingen inzicht gekregen in de
werkzaamheden. Ze kunnen de werkzaamheden
nu goed volgen. Volgende week krijgen de
groepen 5 en 6 op dinsdagmiddag de lessen.

Herfstwandeling kleutergroepen
Afgelopen maandag zijn de beide kleuterklassen op zoek gegaan naar de herfst in het bos.
Door alle regen van de week ervoor, was het nog spannend of het door kon gaan. Maar
moeder natuur was ze goed gezind, en gaf de hele ochtend een echt herfstig zonnetje die
mooi tussen de bomen door scheen. Met auto’s en enthousiaste ouders vertrokken zij naar
Duin & Kruidberg. Alwaar de tassen gevuld werden met alle mooie herfstschatten die er te
vinden waren. Onderweg werden paddenstoelen gevonden en aan de onderkant bekeken met
een spiegeltje. Ze zongen een eekhoorntjeslied om de eekhoorntjes te lokken. Helaas zonder
succes. Er werd wel een pad gevonden en deze ging van hand tot hand en werd zelfs
geknuffeld, maar mocht tot verdriet niet mee naar huis. “Bergen” werden beklommen, hutten
werden gebouwd, veel gerend en ook verwonderd: “Wauw, moet je dit zien!”. Een zeer
geslaagde ochtend.
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Jarigen maand oktober
Van harte feliciteert voor wie deze maand jarig zijn: Bo, Raven, Falk, Mees, Abel, Bram, Chiara,
Phileine, Jeremy, Robin, Heleen, Valerie, Louis, Loua, Eline, Vinn, Lize en Adam.

Herfstvakantie
De school is gesloten van 16 t/m 24 oktober. We wensen iedereen een fijne vakantie toe.
Geniet er van en tot dinsdag 26 oktober.

Studiedag
Op 25 oktober hebben de leraren een studiedag.
De kinderen hebben een dag vrij.
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