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Studiedag leerlingen zijn vrij!
Gr. 1 - 2 naar voorstelling Fluxus
Excursie gr. 5 - 6 Houtmolen ’t Jonge Schaap
OR- vergadering
BIEB
Gr. 3 – 4 excursie naar Guisveld
Paasontbijt
Goede Vrijdag / Studiedag ( Leerlingen vrij )
Pasen (vrij)
Sportdag / Koningsspelen

28-03 gr. 4
29-04 gr. 2
03-04 gr. 2

Kimberly
Colin vd V
Elif

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!

04-04 gr. 8
04-04 gr. 2
11-04 gr. 1

Handdoeken wassen
Donderdag 30 maart 2017 worden de handdoeken gewassen door oma Slootemaker.
Donderdag 6 april 2017 worden de handdoeken gewassen door mevr. O. Rosales.
Lieve kinderen, ouders en teamleden,
Inmiddels ben ik woensdag 22 maart geopereerd en zijn de botten in mijn schouder weer met
schroeven en een plaatje aan elkaar gezet. Ik heb nog wel pijn maar krijg daar pillen voor.
Het beter worden zal nog wel even tijd nodig hebben omdat de botten weer aan elkaar moeten groeien
en dat duurt bij de schouder langer dan bij een pols of been. Daarbij komt ook dat ik heel veel
fysiotherapie nodig heb, zodat ik na veel maanden mijn linker arm weer helemaal naar boven kan
strekken.
Terwijl ik dit schrijf lig ik in het nieuwe ZMC en kan jullie bijna zien. Wat een mooi ziekenhuis.
Ik was erg verrast dat gisterenavond de mamma van Stijn, Britt en Daan langs kwam.
Tenslotte wil ik ieder bedanken voor kaartjes mailtjes en andere blijk van medeleven.
Ik mag vandaag, donderdag, al weer naar huis.
Hartelijke groeten en doe vooral voorzichtig in het verkeer. Een ongeluk zit in een klein hoekje.
Meester Wim
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Vervanging meester Wim

Meester Wim deed de vervanging in groepen 7/8 op maandag en in groep 3/4 op dinsdag. De ouders/
verzorgers van de betreffende groepen zijn via Digiduif geïnformeerd over hoe de vervanging is
geregeld. Voor de directie en IB taken van meester Wim kunnen we de komende periode rekenen op
meester Ron drukker en juf Annemarie van Son. Meester Ron is adjunct directeur op De Golfbreker.
Hij is twee dagen beschikbaar, waarvan de donderdag z’n vaste dag wordt en woensdag of vrijdag de
andere dag. Voor juf Annemarie is in principe woensdag de vaste dag en in verband met afspraken kan
ze op ander dagen aanwezig zijn.

Klassenlunch

Ook dit jaar doet groep 5 t/m 8 weer mee aan de gezonde klassenlunch.
De lunch is op donderdag 30 maart.
De kinderen van groep 5 t/m 8 blijven dan tussen de middag op school.
De lunch wordt ons aangeboden door de Albert Heijn en Ik eet het beter.

De kinderen hoeven niet aangemeld te worden bij www.overblijvenmetedith.nl.
Staat uw kind standaard aangemeld voor de overblijf, dan kunt u dit zelf wijzigen.
’s Middags zullen de kinderen van groep 5/6 proefjes doen van het project Over de tong.

Groep 7/8 doet dan proefjes van het project Testlab.
Ook de benodigdheden hiervan worden ons aangeboden door de Albert Heijn en Ik eet het beter.

GROEPEN
Groep 1 - 2

Excursie groep 1 / 2

De kinderen van groep 1 / 2 hebben morgenmiddag ,28 maart , een excursie naar de muziekschool
van Fluxus in de Westzijde.
We gaan naar de muziekvoorstelling van Bashi het olifantje.

Het is de bedoeling dat alle kinderen die dag overblijven op school; het overblijven is dan gratis.
Rond 12.50 uur vertrekken we lopend van school naar het gebouw van Fluxus in de Westzijde,
waar wij om 13.30 uur worden verwacht.

De voorstelling duurt ongeveer 45 minuten; daarna lopen de kinderen weer terug naar school.
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Excursie naar de kinderboerderij groep 1 / 2

Op woensdag 5 april aanstaande hopen we met de kinderen van groep 1 / 2 naar de kinderboerderij
in het Darwinpark te gaan.
We brengen dit bezoek tussen 9.00 uur en 10.00 uur.

We vragen voor deze excursie ouders die de kinderen naar de kinderboerderij en weer terug naar
school willen vervoeren.
Momenteel zijn er nog niet voldoende ouders voor deze excursie. Wie kan ons helpen ?
We vertrekken om 8.45 uur en zijn ongeveer 10.20 uur weer terug op school.

Groep 3 - 4

Groep 3/4
Beste ouders/verzorgers,
Graag wil ik alle ouders, opa's en oma's alvast bedanken dat u bereid bent om woensdag 12 april met
ons mee te rijden naar het Guisveld.
Groep 4
Afgelopen weken hebben de kinderen de tafelsommen van 1 t/m 5 weer herhaald. Komende weken
gaan wij verder met het oefenen van de tafels van 6 t/ m 10.

Groep 5-6

Dinsdag 4 april gaan wij naar Houtmolen ’t Jonge Schaap.
Juf Sabine zal ouder(s) / verzorger(s) vragen om ons er heen te rijden en te begeleiden.

3

Website: www.saenparel.nl

Email: info@saenparel.nl

PEUTERS

Adres:

Herderinstraat 1

1502 ND Zaandam

Telefoonnummer 06 36537116
saenparel@peutertuin.nu

Te bereiken op maandag t/m donderdag van 08.45 tot 12.00 uur
Juf Gülcan en Juf Carla
Thema Lente

Vandaag zijn we begonnen met thema lente. Lekker de speelzaal vrolijk inrichten met bloemen.
Veel naar buiten en lekker in de zandbak spelen.
We kijken hoe de bloemen groeien uit een bloembol en hoe een kuiken uit een ei komt.
We gaan samen een lente tafel inrichten en erover praten.
Natuurlijk gaan we veel liedjes zingen en muziek maken.

Verder lezen met groep 7/8 is een succes bij de kinderen en dat houden we zo.
De dinsdag ochtend is het zeker extra gezellig bij ons.

Ook hebben we nieuwe peuters erbij en heten ze van harte welkom. Clhoe, Kenji, Kenzo en
Isra wensen we veel speelplezier bij ons.
Op de woensdag en donderdag ochtend hebben wij een nieuwe stagiaire, Merve Genc.
Ook heten we haar welkom en hoop dat ze goede ervaringen bij ons zal hebben.
Peutergroetjes

Juf Carla en Juf Gülcan
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