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18-09
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20-09
25-09
26-09
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29-09
29-09
02-10
04-10
06-10
10-10
11-10

nieuwjaarsreceptie groep 1/2
Jaarvergadering Ouderraad iedere ouder welkom
Ouderbijeenkomst POVO groep 8
IKC studiedag (leerlingen vrij)
Biebbus
Start “Opera in de klas”
9.00 uur gr. 5/6 wandeling “Schatkaart Monet”
10.00 uur gr. 7/8 wandeling “Schatkaart Monet”
Fluxus workshop in school – gr. 3 / 4
Start Kinderboeken Week “Griezelen”
Schilder – workshop groep 5 /6 en 7 / 8
Studiemiddag leerlingen zijn vrij
Voorlopige advies gesprekken groep 8

Jarigen:
Meester Wim 23-09
Benito
29-09 gr. 8

Fleur
Ryan

02-10 gr. 5
04-10 gr. 2

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!
Nieuwe leerlingen
Deze week mogen we weer een nieuwe leerling op de Saenparel verwelkomen:
Groep 1; Jelena Jordan
We wensen haar veel plezier op de Saenparel !

Handdoeken wassen
Donderdag 21 september 2017 worden de handdoeken gewassen door mevr. O. Rosales.
Donderdag 28 september 2017 worden de handdoeken gewassen door mevr. S. Koca.

Rapporten
Ouders, wilt u uw kind(eren) het rapport ondertekend meegeven naar school, voor zover u dit nog niet
gedaan hebt ? Bij voorbaat dank !

Eindejaarsfeest 2016-2017
Op het Eindejaarsfeest hadden wij het afgelopen schooljaar als doel “speelmateriaal” voor de school.
Voor elke combinatie- groep is daar uiteindelijk € 100,= om aan te besteden.
Wij willen u hiervoor hartelijk bedanken!
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Opera in de klas
Op dinsdag 26 september worden er in alle groepen workshops gegeven door onze coach Ineke. Ineke
begeleidt de Saenparel het komende jaar met alle activiteiten, zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief.
Zo geeft zij, mogelijk samen met een zangeres, les aan de groepen op dinsdag de 26ste. Om 15.15 uur zal
er op het schoolplein een presentatie zijn van datgene dat de kinderen hebben geleerd. Wij zouden het
zeer op prijs stellen, als u de leerlingen komt halen, even een kwartiertje eerder naar school te komen
en te genieten van datgene dat de kinderen u zullen voorschotelen. Spannend, we zeggen nog niet
wat???????? Dat het mooi wordt weten we zeker. Dus kom zeker kijken.

Dinsdag 26 september op het schoolplein om 15.15 uur WEES WELKOM!!
Ouderraad jaarvergadering
Gisteravond is de jaarvergadering geweest. De Ouderraad heeft het jaarverslag 2016-2017
doorgenomen en heeft de jaarafrekening van de ouderraadgelden (waaronder de vrijwillige
ouderbijdrage) gepresenteerd.
Het verslag zal in een volgende nieuwsbrief samen met de jaarafrekening worden gepresenteerd. Zo blijft
u op de hoogte van de activiteiten waarbij de OR is betrokken en hoe de OR-gelden zijn ingezet.

Pauze hap
Ook dit jaar doen wij weer mee aan de pauzehap voor groep 1 t/m 8.
Van 25 september t/m 29 september 2017 kunnen wij hiervan genieten.
De pauzehap wordt ons aangeboden door de Albert Heijn en Ik eet het beter.
De kinderen hoeven geen tussendoortje mee voor de ochtendpauze. Wel zelf drinken meenemen.

GROEPEN
Groep 1 – 2
Speelgoedochtend groepen 1 en 2
De speelgoedochtend wordt één keer in de drie weken op vrijdagmorgen gehouden.
De kinderen kunnen dan klein speelgoed mee naar school nemen. (AUB één stuk speelgoed.
Het is niet de bedoeling dat uw kind een tas vol speelgoed meeneemt.)
Wanneer het meegebrachte speelgoed op school stuk gaat of er raakt iets zoek, kunt u de school niet
aansprakelijk stellen. Op andere dagen mogen de kinderen geen speelgoed mee naar school nemen.
Aanstaande vrijdag hebben we de eerste speelgoedochtend weer.
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Groep 3 – 4
In groep 3 zijn wij de afgelopen twee weken bezig geweest met het aanleren van nieuwe letters en woorden:
ik, maan, roos, vis, sok. Sommige kinderen kunnen al een heleboel woordjes maken en lezen. Tip: u kunt bij
de bibliotheek u kind gratis aanmelden en boeken lenen om samen te lezen. De kinderen kunnen beginnen in
de start boekjes.
Groep 4: wij zijn al druk begonnen met het lezen. Na de vakantie is het lezen bij sommige kinderen
weggezakt. Probeer thuis samen met uw kind te lezen om leeskilometers te maken en om het lezen te
bevorderen.

Groep 8
Infomiddag groep 8 ouders “overgang naar het VO”
Op woensdagmiddag 20 september om 13.00 uur organiseren we de jaarlijkse info-middag voor de
ouders van de leerlingen van groep 8. Tijdens deze presentatie vertellen we u hoe het traject verloopt
naar het Voortgezet Onderwijs. Wat kunt u van ons verwachten en hoe is het Voortgezet Onderwijs
georganiseerd.
Tevens maken we de ouders van groep 8 er alvast op attent dat de voorlopige advies gesprekken op
woensdagmiddag 11 oktober vanaf 13.00 uur plaats zullen vinden. U krijgt hiervan nog een brief met de
uitnodiging.

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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Zaandam, 18 september 2017.

Binnenkort gaan we weer van start met VVE Thuis!!!
In de ontvangen brochure kunt u lezen wat VVE Thuis inhoud!
Heeft u vragen over VVE Thuis? Kom dan gerust naar mij toe om het te vragen!
Wilt u de onderstaande gegevens invullen en uiterlijk vrijdag 22 september inleveren bij de
leerkracht of bij mij!
Met vriendelijke groet,
Dicky Boer
___________________________________________________________________________

Uiterlijk vrijdag 22 september 2017 inleveren!
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………
Ouder / verzorger van:……………………………………………………………………………………….
Groep:………………………………………………………………………………………………………………..
Emailadres:…………………………………………………………………………………………………………

0 Ik doe wel / niet mee met VVE Thuis.
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Mijn voorkeur voor de VVE Thuis bijeenkomsten is:
0 dinsdagochtend om 8.30 uur
0 dinsdagmiddag om 13.30 uur
0 woensdagochtend om 8.30 uur
0 donderdagmiddag om 13.30 uur
0 vrijdagochtend om 8.30 uur
0 na schooltijd op __________________________________________________________________
0 anders nl. :_______________________________________________________________________

Op welke dag of tijdstip kunt u absoluut NIET:
0 dinsdagochtend om 8.30 uur
0 dinsdagmiddag om 13.30 uur
0 woensdagochtend om 8.30 uur
0 donderdagmiddag om 13.30 uur
0 vrijdagochtend om 8.30 uur
0 na schooltijd

Handtekening:
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Handdoeken wassen
Wij zouden nogmaals willen vragen of er nog een aantal ouders handdoeken / schorten zouden willen
wassen voor de school.
We willen graag een rooster opstellen, zodat dit per toerbeurt gedaan kan worden. Hoe meer ouders
mee willen helpen, des te minder wasbeurten iedere ouder heeft !
Wilt u, indien u handdoeken / schorten wilt wassen, het strookje onderaan dit blad invullen en inleveren
bij de leerkracht van uw kind of bij juf Marieke ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik wil handdoeken wassen voor de school

Naam……………………………. ouder van ……………................................. uit groep ………..

Handtekening
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