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Saenparel INFO

12-06-2017 – 26-06-2017

Agenda:
Di
Wo
Ma - Di
Do
Ma – Di
Ma- Do
Di
Wo
Wo
Vr
Wo
Do
Do
Vrij

13-06
14-06
19-06 en 20-06
22-06
26-06 en 27-06
26-06 t/m 06-07
04-07
05-07
12-07
14-07
19-07
20-07
20-07
21-07

Jarigen:
Jaden

12-06 gr. 6

Em-Djay
Billy-Joy

15-06 gr. 2
29-06 gr. 4

Uitreiking Veterdiploma gr. 2 15.10 – 15.30 uur
Superwandeltocht gr. 1 – 2
Schoonmaak kleutermaterialen
Studiemiddag (leerlingen om 12.15 uur vrij)
Schoonmaak kleutermaterialen
Rapport gesprekken
BIEB
Groep 8 naar VO / Wisseldag
Bedanken Hulpouders
Eindejaarfeest
Musical groep 7 – 8
Studiemiddag ( Leerlingen om 12.15 uur vrij)
Afscheidslunch groep 8
Laatste schooldag

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!

Nieuwe leerlingen
Vorige week mochten we weer nieuwe leerlingen op de Saenparel verwelkomen:
Ward Dwalibi (gr. 1) , Luciano & Valencia Caupain (gr.4) , Cham Dwalibi (gr. 5) , Djimairo Caupain (gr. 6)
We wensen jullie veel plezier op de Saenparel !
VVE Thuis
Aan de ouders van groep 1 en 2,
Woensdag 21 mei 2017 is er een bijeenkomst VVE Thuis voor groep 1. We beginnen om 8.30 uur.
Donderdag 29 juni 2017 is er een bijeenkomst VVE Thuis voor groep 2. We beginnen om 13.30 uur.
Het thema van deze bijeenkomsten is ‘Kleding'.
VERGEET U NIET HET INGEVULDE ENQUÊTEFORMULIER EN DE PRENTENBOEKEN IN TE LEVEREN?
Tot woensdag 21 mei om 8.30 uur voor groep 1 en op donderdag 29 juni 2017 om 13.30 uur!
De koffie en thee staan klaar!
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Handdoeken wassen
Donderdag 15 juni 2017 worden de handdoeken gewassen door oma Diana.
Donderdag 22 juni 2017 worden de handdoeken gewassen door mevr. T.Vels.

Rapport gesprekken (1)
In de weken 26 juni t/m 6 juli zullen er weer rapport gesprekken zijn. Onderaan deze
nieuwsbrief kunt u het aanmeldingsformulier vinden.
Rapport gesprekken (2)
Rapportgesprekken groep 1
Juf Marieke zal in de week van 26 t/m 30 juni (rapport)gesprekken houden met ouders van groep 1; juf
Marieke zal in overleg met deze ouders datum en tijdstip van het gesprek afspreken.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf is weer geweest. Wij hebben de kaartjes met INLOG - CODE ontvangen. Deze week
zullen de leerlingen deze kaart mee naar huis krijgen. De INLOG – CODE is uniek…… u kunt hiermee
inloggen op de website van de schoolfotograaf. Mocht uw dit kaartje van uw kind(eren) ontvangen dan
is het misschien verstandig dat u een foto van deze unieke code maakt of ergens

noteert.

GROEPEN
Groep 1 – 2
Uitreiking veterdiploma groep 2
Morgen, 13 juni, zal de uitreiking van het veterdiploma plaatsvinden van
15.10 uur tot 15.30 uur. U, ouders, mag hierbij aanwezig zijn.
De kinderen van groep 2 hebben afgelopen week de uitnodiging mee naar huis gekregen.
Superwandeltocht groep 1 / 2
Aanstaande woensdag, 14 juni, wordt de Superwandeltocht met de kinderen van
groep 1 / 2 gelopen .
(indien er voldoende ouders voor begeleiding mee willen gaan )
We vertrekken ongeveer 11.15 uur van school en zullen rond 12.15 uur weer terug zijn
op de Saenparel.
We maken een wandeling in het “’t Veldpark”.
Wilt u uw kind deze dag goede wandelschoenen aan laten trekken ?
Wij zouden het leuk vinden als u uw kind om 12.15 uur met bijvoorbeeld een bloemetje komt inhalen op
het grote schoolplein.
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Schoonmaak kleutermaterialen
Maandag 19 juni, dinsdag 20 juni, maandag 26 juni of dinsdag 27 juni kan er onder schooltijd
schoongemaakt worden. De schoonmaak zal dan plaats kunnen vinden tussen 13.40 uur en 15.30 uur.
Zijn er ouders die op één van deze dagen schoon willen maken ?
U kunt uw naam op de lijst schrijven als u kunt helpen schoonmaken.
Bij voorbaat dank voor uw hulp !
Vaderdag
Donderdag 15 juni aanstaande zullen de kinderen van groep 1 / 2 hun Vaderdag cadeautje mee naar
huis krijgen.

Groep 7 – 8
Kamp
Afgelopen dinsdag tijdens de studiedag hebben wij de knoop doorgehakt ….. vanwege het slechte weer
zouden wij niet op de fiets gaan….We hebben auto’s geregeld en dus zijn we woensdag met de auto’s
richting Heemskerk gereden.
Tussen de buiendoor was het toch heerlijk weer geworden! Donderdagavond tijdens de fantastische
verzorgde BBQ was er zelfs een heerlijk zonnetje!
Het waren leuke, gezellige, spannende dagen!!!

Wij willen iedereen hartelijk bedanken die hieraan hebben meegewerkt!!

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
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Rapportgesprekken groepen 1 t/m 7
In de week van 3 juli t/m 6 juli (donderdag) aanstaande hopen we de rapportgesprekken te houden.
Wanneer u op een bepaalde dag niet kunt komen, kunt u dit op onderstaand strookje invullen.
Datum en tijdstip van het gesprek wordt u d.m.v. de uitnodiging meegedeeld.
Wanneer u voor meerdere gesprekken op school moet komen, zullen wij proberen de gesprekken
aansluitend plaats te laten vinden.
Wilt u onderstaand strookje uiterlijk 21 juni inleveren bij de leerkracht(en) van uw kind(eren)?
Bij voorbaat dank!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouder(s)/ verzorger(s) van ……………………………………………… uit groep……….

kan/ kunnen niet komen op ………………………………………… dag.

Handtekening:…………………………………………..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouder(s)/ verzorger(s) van ……………………………………………… uit groep……….

kan/ kunnen niet komen op ………………………………………… dag.

Handtekening:…………………………………………..
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‘Een huis vol boeken’ – Poppy Bishop
De vriendjes Vos, Egel, Muis en Konijn zijn dol op verhalen, alleen
hebben ze maar één boek. Ze zijn blij als ze in het bos een fantastisch
verhaal vinden dat ook nog eens een mooi einde heeft. Er staat
'afblijven' in het boek en ook een adres. Ze brengen het boek er
meteen naar toe. Op het adres woont Beer. Hij woont in een boomhuis
vol met allerlei soorten boeken! Dan komt Beer thuis en hij is boos,
omdat er kleverige boterhammen in zijn lievelingsboek zitten. Dan
besluit Beer om zijn lievelingsboek aan de andere dieren voor te lezen.
Samen lezen blijkt leuk te zijn, dus start Beer een 'berenbieb'.
Een heerlijk voorleesboek voor alle dagen, maar misschien extra
speciaal om voor te lezen vlak voor een bezoek aan de bibliotheek!
‘Een jaartje natuur: ontdek de natuur om je heen’ –
Kay Maguire & Daniëlle Kroll
De kaft van dit boek is al een feestje om naar te kijken! In
dit boek leer je alles over de seizoenen. Wat gebeurt er in
de verschillende seizoenen in de boomgaard, het weiland,
de vijver en in de straat? Aan de hand van prachtige
tekeningen leer je over de zomer, herfst, winter en lente op
de verschillende plekken bij jou in de buurt. Met handige tips
voor eigen groente in je moestuin of hoe je de dieren kan
helpen als het winter is.
Jammer dat je het boek niet 4 seizoenen lang kunt lenen…
‘100 waanzinnige weetjes over wetenschap’ – Alex Frith
We komen steeds meer te weten over de aarde, de kosmos, de
natuur, het menselijk lichaam, scheikunde, techniek, en nog veel
meer onderwerpen. In dit boek vind je maar liefst 100
verbazingwekkende feiten die de wetenschap heeft onderzocht en
bewezen. Wist je bijvoorbeeld dat spinrag twee keer zo sterk is als
staaldraad?
Er is een tijdlijn aanwezig van wetenschappelijke ontdekkingen vanaf
1600.
Verbaas vrienden en familie met jouw kennis en wie weet doe jij zelf
ooit een belangrijke ontdekking… Voor kinderen vanaf ongeveer 10
jaar.
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