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Agenda:
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10-04
11-04
12-04
13-04
14-04
17-04
19-04
20-04
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24-04 t/m 28-04
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OR- vergadering
BIEB
Gr. 3/ 4 excursie naar Guisveld
Paasontbijt
Goede Vrijdag / Studiedag ( Leerlingen vrij )
Pasen (vrij)
Sportdag / Koningsspelen
Datamap gesprekken groep 1 – 2
Datamap gesprekken groep 3 - 4
Meivakantie
VVE bijeenkomst voor groep 1
Datamap gesprekken groep 5 – 6
VVE bijeenkomst voor groep 2
Datamap gesprekken 7 - 8
Bevrijdingsdag ( Leerlingen vrij)

Jarigen:
Elif
Shad
Lillian
Safwan

11-04
20-04
26-04
27-04

gr. 2
gr. 8
gr.5
gr. 2

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!
Nieuwe leerlingen
Raffi Snel en Michael Torres heten wij van harte welkom bij ons op school. Zij zitten in groep 7.

Handdoeken wassen
Donderdag 13 april 2017 worden de handdoeken gewassen door mevr. S. Koca.
Donderdag 20 april 2017 worden de handdoeken gewassen door mevr. Hellen Tai.
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VVE Thuis
Aan de ouders van groep 1 en 2,
Woensdag 3 mei 2017 is er een bijeenkomst VVE Thuis voor groep 1. We beginnen om 8.30 uur.
Donderdag 4 mei 2017 is er een bijeenkomst VVE Thuis voor groep 2. We beginnen om 13.30 uur.
Het thema van deze bijeenkomsten is ‘VERKEER'.
Heeft u zich nog niet opgegeven? Dan kunt u zich als nog opgeven bij Dicky Boer.
Tot woensdag 3 mei om 8.30 uur voor groep 1 en op donderdag 4 mei 2017 om 13.30 uur!
De koffie en thee staan klaar!

Vervanging meester Wim
Als ik dit stukje schrijf heb ik inmiddels mijn tweede week op de Saenparel erop zitten. Op de
donderdag als vaste dag en soms op de woensdag of vrijdag zal ik de taken van meester Wim zoveel
mogelijk tijdens zijn afwezigheid op me nemen. Ik zal dat doen naast mijn werk op basisschool De
Golfbreker die in Koog aan de Zaan staat. Op de Golfbreker ben ik de adjunct directeur. Verder volg
ik op dinsdag nog een opleiding, zodat de werkweek heel afwisselend is. De Golfbreker, de school
waar meester Willem Lamers 15 jaar directeur is geweest, heeft 16 groepen en dan snapt u dat het
contrast met de Saenparel best wel groot is. Maar wat hebben jullie het hier op de Saenparel goed
met elkaar. De sfeer is heel gemoedelijk en ik zie hardwerkende en betrokken kinderen. Wat gaan ze
hier gezellig met elkaar om. Ik kom dat nog wel eens anders tegen. Ook de leerkrachten die hier
werken zijn betrokken bij de kinderen en proberen de kinderen op hun eigen niveau te benaderen.
Dat is hard werken, maar ik zie dat het goed gaat. Ze steken echt de handen uit de mouwen! Mocht
u om wat voor reden mij even willen spreken dan kunt u mij wel ergens in het gebouw vinden. Het is
gelukkig niet zo groot, dus ver weg kan ik niet zijn.
Vriendelijke groeten,
Meester Ron
De datamap gesprekken:
Donderdagmiddag 20 april

:

groep 1/2

Vrijdagochtend 21 april

:

groep 3/4

Woensdagochtend 3 mei

:

groep 5/6

Donderdagmiddag 4 me

:

groep 7/8
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GROEPEN
Groep 1 – 2
Excursie naar Fluxus en de kinderboerderij
Graag wil ik alle ouders en oma’s en opa’s bedanken voor het vervoer en de begeleiding tijdens de
excursie van dinsdag 28 maart naar Fluxus en woensdag 5 april naar de kinderboerderij in het
Darwinpark.
De kinderen hebben genoten van deze leuke en leerzame excursies !
Leren veteren in groep 2
De kinderen krijgen het veterstrikken al aardig onder de knie.
Wilt u met uw kind thuis ook het veterstrikken oefenen ?
We zullen u middels de Saenparel info laten weten wanneer de uitreiking van het veterdiploma
plaats zal vinden.

Groep 3 – 4
Excursie naar Guisveld
Woensdag 12 april gaan wij op excursie naar het Guisveld. Denkt u eraan dat het in het open veld
altijd kouder is dan in de stad. Laarzen of ander waterdicht schoeisel raad ik zeker aan. Ook met koud
weer wordt er gevaren.
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Betreft: Sportdag 19 april 2017
Zaandam, 29 maart 2017
Beste ouder/verzorger,
Op woensdag 19 april is het weer zo ver: onze super fanatieke sport- en speldag!
Wij hopen dat deze dag, net als andere jaren, weer een sportieve en geslaagde dag gaat worden. En
dat de kinderen lekker zullen zweten door het sporten maar hopelijk ook door heel mooi weer.
Deze dag zal deels ook worden gecombineerd met activiteiten die in het teken staan van de
Koningsspelen.
Op woensdag 19 april worden alle kinderen om 8.45 uur verwacht op het terrein van ZKC.
Adres: Dr. H.G. Scholtenstraat 14, Zaandam. Het veld ligt tegenover garage Hellingman.

Ouders, zou u er zelf voor willen zorgen dat uw kind(eren) gebracht en gehaald worden?
Mocht uw kind die dag op school gebracht of gehaald worden door de BSO (Flindr of Kindercirkeltje),
zou u dit dan uiterlijk maandag 17 april aan de leerkracht willen doorgeven? Dan kunnen wij ervoor
zorgen dat ook deze kinderen van school naar ZKC gebracht worden. En ook weer op tijd op school
terug zijn.
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Alle kinderen moeten zich bij ZKC direct melden bij hun eigen leerkracht. De sportdag duurt van 8.45
uur tot 12.30 uur.
Wij verzoeken u vriendelijk om , als de sportdag begint, weer weg te gaan. U bent van harte welkom
om vanaf 12.00 uur terug te komen om te kijken naar alle sporttoppers en de prijsuitreiking. Echter,
de kinderen mogen niet eerder weg dan 12.30 uur!
Om de kinderen zo goed mogelijk te kunnen laten sporten vragen wij u om uw kind sportkleding aan
te doen. Bij voorkeur een korte broek met t-shirt met daaroverheen een trainingspak, dit i.v.m. het
weer. Ook moeten de kinderen goede gympen aan. Dit mogen geen binnen gympen of
voetbalschoenen met noppen zijn. Ook mogen de kinderen geen sieraden dragen.
De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen.
We proberen de kinderen deze dag alleen water te laten drinken. Ze krijgen van school appels en
ontbijtkoek.
We hopen op een zonnige, sportieve en gezellige dag!
Om de sportdag goed te laten verlopen hebben wij uw hulp nodig!
Als u wilt helpen kunt u zich opgeven door de onderstaande strook in te vullen en in te (laten)
leveren bij de leerkracht van uw kind.
In verband met de organisatie willen wij u vragen om u uiterlijk 7 april op te geven. Maar uiteraard
het liefst zo snel mogelijk.
U komt toch ook helpen om van de sportdag een succes te maken!!!!
__________________________________________________________________________________
Ik kom graag helpen om van de sportdag op woensdag 19 april een succes te maken!
Naam:____________________________________________________________________________
Ouder van:_________________________________________________ groep:__________________
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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

Peuternieuws
De bomen staan mooi in bloei, de voorjaarsbloemen zijn uit hun bolletjes gekomen en de zon laat
zich regelmatig zien…Het is Lente.
En dat is in de peuterspeelzaal te zien, er staan gekleurde bloemen in de vensterbank, er staan lente
prentenboeken in de leeshoek en we knutselen ons eigen nestje. Ja een nestje omdat we die buiten
in de dakgoot ook hebben. Twee kauwen zijn druk bezig met bouwen en als we zachtjes naar buiten
gaan kunnen we ze zien aanvliegen met takjes in hun snavel.
Wij zijn met de peuters reuze nieuwsgierig hoeveel eitjes ze gaan leggen en wanneer de jonge
vogeltjes geboren worden. En geboren worden weten we al veel van want er zijn inmiddels 2 babybroertjes en 3 moeders lopen met een dikke buik. Het duurt nog even voor zij op de speelzaal mogen
komen maar intussen tijd mogen we wel 3 meiden en één jongen verwelkomen.
En we nemen afscheid van één meisje en 3 jongens die in april en mei vier jaar worden, zo komt er
een plek voor de kinderen die nu op de lijst staan. Je mag als peuter beginnen met 2 ½ jaar en als
beide ouders werken met 2 jaar.
We gaan met elkaar genieten van de Lente en Pasen . Na Paasmaandag gaan we nog 3 dagen naar de
peuterspeelzaal en dan hebben we 2 weken vakantie. Die loopt dit jaar anders dan de basisschool.
Pasen vieren we samen met de groep van Juf Marieke met een gezellig Paasontbijt die verzorgt
wordt door de OR van school.
Speelse groet van Juf Gülcan en Juf Carla.
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