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Beste ouders en verzorgers, 
Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe schuur voor onze schooltuin. 
Hebben jullie de werkzaamheden al opgemerkt bij de fietsenstalling? 
René, onze tuinman, is hier momenteel dagelijks mee bezig, als het weer 
het toelaat. 
Langzaamaan wordt de tuin verder ontwikkeld. Doel is om hem straks meer 
bij het onderwijs te kunnen betrekken.  
De nieuwe schuur wordt iets groter dan de oude en krijgt een werkbankje. 
Dit kan straks ingezet worden voor diverse buitenlessen. 
Ga vooral eens kijken. 
En we zijn in afwachting van twee leiboompjes op het kleuterplein. Dit is 
nog een cadeau van de ouders van de vorige groep 8. November is de 
beste maand om te planten, alleen is de tuinman helaas ziek. Nog even 
geduld dus. 
De Spaarneschool wordt steeds groener! 
Anja Goossens 
 
Ouder-enquête 
Ik ben nog druk bezig met de uitwerking van de enquête. Ik zal volgende 
week het verslag sturen via Social schools. 
Ik ben blij dat veel mensen de tijd hebben genomen om deze in te vullen. 
Het is een officiële enquête en veel gaat digitaal. Het zijn echter alle 
diverse opmerkingen die handmatig uitgewerkt moeten worden. 
Nog even geduld dus. 
 
Sinterklaasverhaal 
Er gebeuren spannende dingen op De spaarneschool. 
Gijs en Maddy uit groep 3 vertellen wat ze net op film hebben gezien: 
 
Deze week hebben wij gezien op een filmpje dat juf Anja een brief heeft 
geschreven naar Sinterklaas. Zij wil heel graag een Piet worden. Piet zijn lijkt haar 
een droombaan. 
Juf Anja keek naar een foto van Sinterklaas en ging daarna een brief schrijven. Ze 
doet erg haar best en schrijft heel veel brieven. Die gooit ze allemaal weg. 
Op het laatst heeft ze een brief waar ze blij mee is en die 
doet ze in de brievenbus. 
Wij hopen dat het haar lukt. 
We zijn ook benieuwd wat voor Piet ze gaat worden. Een 
paardenpiet? Een grapjespiet? Een hoofdpiet?  Mallepietje? 
Dat weten we niet. 
 
Thema kunst bij de kleuters 
Deze week is het thema kunst bij de kleuters 
afgesloten met een tentoonstelling voor ouders. Het 
was een feestje om te zien wat ze allemaal in korte tijd 
geleerd en gemaakt hebben. Oude kunst, nieuwe kunst, 
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het kwam allemaal voorbij. Onze school had zelfs korte tijd een kunstatelier en een kunstuitleen. 
Supertrots zijn we op onze kleine kunstenaars. 
 

          
 
 
Week van de mediawijsheid 
Vorige week was de week van de mediawijsheid. Het thema was Like en Cancel. Doel was het 
stimuleren van prosociaal gedrag. Er zijn namelijk verschillende manieren om in actie te komen tegen 
kwetsend gedrag online. Daarnaast kwamen privacy proof, kunstmatig of niet (artificial intelligence) en 
feit of fake aan bod. Erg leerzaam voor onze leerlingen in groep 6/7 en 8. 
Online pesten komt hier op school gelukkig niet veel voor (dat weten we uit de veiligheidsmetingen bij 
leerlingen en uit de kind-gesprekken).  
Het is wel raadzaam om hier als ouder altijd alert op te blijven. Het gevaar komt ook van buiten.  
 
Spelletjesmiddag van De Zonnebloem 
Deze vrijdagmiddag gaan onze leerlingen van groep 6/7 spelletjes doen met ouderen uit het dorp. Dit is 
een initiatief van De Zonnebloem. Het vindt plaats in de Adalbertuskerk. Het wordt vast een hele 
gezellige middag!  
 
Optreden koren 
Cynthia is druk aan het oefenen met twee kinderkoren. Leerlingen konden zich hiervoor  een tijdje 
geleden opgeven. Deels onderschooltijd en deels na schooltijd. Het klinkt veelbelovend! 
Donderdag staan twee optredens gepland van de kinderkoren voor alle groepen en de ouders van de 
kinderen in het koor. De koorleden treden op om 14.15. Noteer het vast in de agenda. 
En voor ouders die niet kunnen komen, zullen we een filmpje maken. 
 
Nieuws uit de oudervereniging 
Vorige week, op 9 november, vond de ALV van de oudervereniging plaats. Om deze goed te starten 
was er een koffiekar te vinden op het plein, waar menigeen heeft genoten van een heerlijke verse kop 
koffie. 
Tijdens deze vergadering hebben we teruggeblikt op het de activiteiten van het afgelopen jaar. 
Vervolgens is de financiële verantwoording daarover afgelegd. Daarnaast is het budget voor het 
komende jaar toegelicht, waarin alle plannen van dit schooljaar verwerkt zijn. 
Om alles te kunnen blijven bekostigen is de ouderbijdrage, naar jaren gelijk te zijn gebleven, verhoogd 
naar € 45,00.  
Fijn te zien dat er een ruime opkomst was, waarvoor allen veel dank! En voor wie er niet was hebben 
we de presentatie aan deze nieuwsbrief toegevoegd. 
Tijdens de kerstviering zal er weer een kerstmarkt georganiseerd worden. Mocht je (zakelijk) willen 
sponsoren; graag. Neem dan contact met ons op. 
ovspaarneschool@gmail.com  
Met vriendelijke groet,  
namens de oudervereniging Spaarneschool 
Anne-Marie Kooi 
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Koningspelen/ sportdag 
Dit schooljaar hebben wij geen Koningsspelen, maar een sportdag. Deze staat ingeroosterd op 
woensdag 24 mei. 
 
Herhaalde oproep: 
Overblijfmedewerker gezocht 
We zijn op zoek naar een nieuwe overblijfmedewerker in de onderbouw. Weten jullie iemand die het 
leuk vindt om met kinderen te eten en drinken, voor te lezen en te begeleiden bij het buitenspelen, dan 
horen we het graag. We zoeken iemand voor de maandag, donderdag en vrijdag van 12.00 uur tot 
13.00 uur. Natuurlijk tegen betaling.  
Contact opnemen kan via anja.goossens@spaarneschool.nl of bellen natuurlijk. 
 
 
Jarigen 
In november zijn de volgende leerlingen jarig (geweest): Mels, Nova, Amélie L., en Dean 
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