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Saenparel INFO

26-06-2017 – 10-07-2017

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

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

Jarigen:
Billy-Joy

29-06 gr. 4

Enhar
Lorenzo

06-07 gr. 2
08-07 gr. 8

Schoonmaak kleutermaterialen
Rapport gesprekken
BIEB
Groep 8 naar VO / Wisseldag
Studiedag (Leerlingen vrij)
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!

Handdoeken wassen
Donderdag 29 juni 2017 worden de handdoeken gewassen door oma Slootemaker.
Donderdag 06 juli 2017 worden de handdoeken gewassen door mevr. O. Rosales.
VVE Thuis
Aan de ouders van groep 1 en 2,
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 donderdag 29 juni 2017 om 13.30 uur!
De koffie en thee staan klaar!
Donderdag 13 juli is er voor de ouders van groep 1 en 2 om 13.30 uur de afronding van VVE Thuis!
VERGEET U NIET HET INGEVULDE ENQUÊTEFORMULIER EN DE PRENTENBOEKEN IN TE LEVEREN?
Tot donderdag 13 juli 2017 om 13.30 uur!
De koffie en thee staan klaar!
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Rapporten
Maandag, 10 juli, krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.
Wilt u het rapport donderdag 20 juli ondertekend meegeven naar school ?
Wilt u uw handtekening plaatsen op het daarvoor bestemde blad voorin het rapportboekje ?
Bij voorbaat dank.
Hulpouders
Woensdag 12 juli gaan wij de hulpouders weer even in het zonnetje zetten!
U krijgt hier een uitnodiging voor!

GROEPEN
Groep 1 – 2
Schoonmaak kleutermaterialen
Vandaag, maandag 26 juni en morgen, dinsdag 27 juni , kan er onder schooltijd schoongemaakt worden.
De schoonmaak zal plaats kunnen vinden tussen 13.40 uur en 15.30 uur.
Zijn er nog ouders die op één van deze dagen willen helpen ?
U kunt, indien mogelijk, altijd een handje komen helpen.
Bij voorbaat dank voor uw hulp.
Stagiaire groep 1 / 2
Donderdagmiddag, 29 juni, zal juf Liza afscheid komen nemen van de kinderen.
We wensen Liza veel succes met haar opleiding en stage in het volgende studiejaar.

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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Vrijdag 14 juli vieren we ons eindejaarsfeest!
We beginnen in de klas met het vieren van de verjaardagen van de leerkrachten!
Vanaf 10.30 uur wordt er in het speellokaal gestreden om de wisselbeker van de ‘Idool (of Idolen) van
de school’.
Om 11.30 uur brengen de ouders of opa’s of oma’s of … de gemaakte etenswaar voor de verkoop.
Rond 11.45 uur begint de markt. Ouders halen de kinderen van gr. 1 t/m 4 uit de klas en lopen samen
met hun kinderen rond. De kinderen van groep 5 t/m 8 lopen zelf rond.
De markt is bij mooi weer buiten op het plein en bij slecht binnen in de lokalen.
Op de markt kunt u een kunstwerkje van uw kind, grabbelen, drinken, hotdogs en andere lekkere dingen
kopen door middel van een strippenkaart.
De opbrengst van de markt is bedoeld om voor elke groep een bak met buitenspeelgoed te kopen. Het
speelgoed wordt na de vakantie in overleg met de kinderen gekocht.

Helpt u mee om nieuw buitenspeelgoed voor de kinderen aan te schaffen?
Vanaf 12.15 uur zijn de kinderen vrij en mogen ze naar huis!
Strippenkaart
Op de markt kost alles € 1,-. U kunt betalen d.m.v. een strippenkaart.
De strippenkaart kunt u / uw kind vanaf maandag 10 juli voor € 5,- kopen bij de leerkracht van uw kind.
De leerkracht houdt de strippenkaart dan bij zich en schrijft de naam van uw kind op de strippenkaart.
Vrijdag krijgt het kind de strippenkaart mee naar de markt!
Vrijdag kunt u ook nog strippenkaarten (bij-) kopen op de markt!

Gezocht ouders, opa’s, oma’s en iedereen, die lekkere dingen kan maken voor
het goede doel (buitspeelgoed)!
Wie wil er iets lekkers maken voor de verkoop tijdens het eindejaarsfeest. We denken aan cake,
slagroomtaart, kwarktaart, muffins, cupcakes of iets anders wat u of uw (klein-) kind lekker vindt!
Bent u degene, die iets wil maken voor ons?
Vul dan het onderstaande strookje in en lever dit uiterlijk woensdag 12 juli in bij de leerkracht van uw
kind!
Vrijdagochtend kunt u uw lekkers tot uiterlijk 11.30 uur op school afgeven in de keuken.
We kijken uit naar u kook –en bakkunsten!!!

Ik maak voor het goede doel……………………………………………………………………….....
Ik ben………………………………………………………..….,ouder/ opa / oma of ………………
van................................................................................................groep…………

Dit strookje graag uiterlijk woensdag 12 juli inleveren
bij de leerkracht van uw kind!
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