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Nieuw(s)brief De Spaarneschool 

 

NR. 19 – 24 juni 2022 – Nieuwsbrief 

 

Beste ouders en verzorgers, 
Het einde van het schooljaar nadert. Nog drie weken en dan start de 
zomervakantie. 
De leerkrachten zijn druk bezig met afronding en de rapporten en 
we zijn de interne verhuizing van tafels en stoelen al aan het 
voorbereiden. Na de zomer zijn alle leerlingen flink gegroeid en 
hebben ze vaak wat hoger meubilair nodig. 
 
Woensdag hebben we op onze studiedag teruggeblikt op het 
afgelopen schooljaar. Wat gebeurt er veel in zo’n jaar.  
We kijken welke plannen we hebben uitgevoerd en hoe de 
leerlingen het hebben gedaan. We hebben extra goed gekeken naar 
het rekenen dit jaar. Hoe gaat het met de nieuwe rekenmethode die 
we twee jaar geleden ingevoerd hebben?  
We zijn heel tevreden met de rekenmethode. De aanpak met één 
onderwerp per week ondersteunt de kinderen goed. En door de 
goede opbouw met een “makkelijke” instap aan het begin van de 
week, krijgen kinderen ook zelfvertrouwen. 
De terugblik helpt ons ook om vast vooruit te kijken naar het 
volgende schooljaar. We hebben in grote lijnen vastgelegd waar we 
mee aan de slag willen. Hierover zal ik jullie in het nieuwe jaar 
informeren. 
En natuurlijk nemen we de hele voorraad door en maken we 
bestellijsten om volgend schooljaar goed te kunnen starten.  
 
Nu eerst dit jaar afronden en onze 8e groepers feestelijk uitzwaaien. 
Het decor voor de musical wordt nu opgebouwd en het oefenen 
klinkt veelbelovend! 
 
Fijn weekend,  
Anja Goossens 
 
Rapporten en oudergesprekken 
Vrijdag 1 juli gaan de eindrapporten mee met de leerlingen. 
Vanaf maandag 4 juli is er de mogelijkheid om een gesprek te 
hebben met de leerkracht over het rapport. 
Woensdag 29 juni om 13.00 uur zetten we de inschrijving voor deze 
gesprekken open op Social schools. 
 
IJssalon in de school 
Niet éen, maar wel twee ijssalons heeft De Spaarneschool op dit 
moment. In allebei de kleutergroepen. En één van de salons heeft 
ook een restaurant.  
We vragen drie beheerders van het ijs-restaurant naar hun 
bevindingen: 

 
OBS De Spaarneschool 

 

AGENDA 
 
 
28 juni 
Tijdscapsule aanbieden  
 
29 juni  
13.00 inschrijving 
oudergesprekken op Social 
schools open 
 
1 juli 
Rapporten mee 
 
4 juli 
Start oudergesprekken 
 

7 juli 
Superoverblijf met ijsje 
 
11 juli 
Doorschuifuurtje van 14.00 tot 
15.00 uur 
 

15 juli 
Start zomervakantie om 
12.00 uur 
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Ons ijsrestaurant is op het strand. Wij spelen kok, bediende en 
klant. Iedereen mag tijdens het spelen wat komen eten. Ze eten 
heel veel pizza. Zelf vinden we poffertjes erg lekker. Als het 
stoplicht op rood staat is het restaurant dicht. 
We hebben geen echt geld. 
Yfke, Sacha en Saul 
 
Ervaringen uit groep 8 
Hoe gaat dat eigenlijk als je een VO-school uitgekozen hebt? 
Heb je dan ook zoiets als een doorschuifuurtje zoals wij dat 
organiseren? 
We vragen het aan Lizzie, Step en Sterre.  
 
Sterre: 
Ik ga naar het Schoter. Vorige week woensdag had ik een kennismakingsmiddag. Dan maak je kennis met je 
nieuwe klas en je mentor. Je vertelt over jezelf en doet wat spelletjes. De mentor vertelt over zichzelf en over 
volgend jaar. We hebben nog geen roosters gekregen of boekenlijsten. Dat komt later.  
Het lijkt me een leuke klas.  
 
Step: 
Ik ga naar het ECL. Daar heb ik een kennismakingsuurtje gehad. We zitten volgend jaar met 28 kinderen in de 
klas. Wat bijzonder is bij ECL, is dat we een brugklasgebouw hebben. Daar hebben we maar één mentor/ 
docent. Wij gaan niet elk uur naar een andere klas. Onze mentor geeft het eerste jaar alles. Na de brugklas ga 
je naar een ander gebouw en daar wissel je elk uur. Ik heb de kinderen nog niet goed leren kennen. Ik heb er 
wel zin in.  
 
Lizzie 
Ik ga naar het Spaarnecollege. Ik zit met 18 kids in de klas. Ik heb vorige week woensdag een uur 
kennismaking gehad. We zaten in het lokaal van de Engelse docent, maar mijn mentor geeft wiskunde. We 
hadden een woordpuzzel gedaan met afkortingen van alle vakken. In groepjes van drie moest ieder een puzzel 
maken. Met die woorden kwam een melding van bijvoorbeeld de onderbouw-coördinator. Het is nu wel 
minder spannend en het is fijn dat je al een paar kinderen kent. 
 
 
Tijdscapsule 
Dinsdag 28 juni gaan we ons boek aanleveren om ingemetseld te worden in de kademuur van De 
Kolksluis. Het wordt een feestelijk programma.  
Om half tien mogen Sam, Phileine, Lianne en Anja naar het Boezemgemaal voor een ontvangst. Om 
9.45 gaan de tijdscapsule vullen en om 10.20 wordt de tijdscapsule ingegraven op De Kolk. Ook de 
Adalbertusschool heeft een tijdscapsule gevuld.  
 
 
Superoverblijf 
Donderdag 7 juli komt er voor de overblijf een echte ijskar op het plein voor de 
superoverblijf. Alle kinderen krijgen dan een ijsje naar keuze. Er is een rooster gemaakt, 
zodat alle kinderen rustig de tijd krijgen om een ijsje uit te zoeken en op te eten. 
De kinderen moeten nog wel een lunchpakket nog mee, want één ijsje is net te weinig. 
Er zijn vier smaken en alle smaken zijn gluten en allergenenvrij.  


