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Saenparel INFO

03-09-2018 - 17-09-2018

Agenda:
Ma
Ma

03-09
24-09

Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar
Studie- team-dag ( Leerlingen zijn vrij )

Jarigen:
Fay
Jonathan
Sami

03-09 gr.4
06-09 gr.8
10-09 gr. 4

Jahlionah
Cansu

12-09 gr. 6
17-09 gr. 4

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!
We zijn weer begonnen!
Het schooljaar is weer begonnen en het is alsof we niet weg zijn geweest!
Het was goed om iedereen weer gezond en wel en uitgerust terug te zien. Goed nieuws is dat de
gemeente de bouwvergunning heeft afgegeven. Het gaat nu echt gebeuren! We gaan verder met
plannen maken voor onze nieuwe school. Uiteraard zullen wij u daarbij betrekken.
Een nieuw jaar van hard werken, ons verder ontwikkelen en veel leren ligt voor ons. Wij rekenen
weer op uw hulp en betrokkenheid. Laten we er samen een mooi schooljaar van maken.
Nieuwe leerlingen
Deze week mogen wij weer een nieuwe leerlingen op de Saenparel verwelkomen:
Isabella Lenarduzzi (gr. 6), Fadi Maalouli (gr. 6) en Valentina Lenarduzzi.
Wij wensen hun veel plezier op de Saenparel!

Vakanties en vrije dagen in het schooljaar 2018-2019
Vakanties

Van

Tot

Studie / Teamdagen: de leerlingen zijn vrij

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paas / meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

20-10-2018
22-12-2018
16-02-2019
19-04-2019
30-05-2019
08-06-2019
13-07-2019

28-10-2018
06-01-2019
24-02-2019
05-05-2019
02-06-2019
11-06-2019
25-08-2019

Maandag
Maandag
Donderdagmiddag
Donderdag
Dinsdag
Vrijdag
Dinsdagmiddag
Woensdag
Donderdag
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24-09-2018
29-10-2018
22-11-2018
06-12-2018
22-01-2019
15-02-2019
19-03-2019
12-06-2019
27-06-2019
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Gymnastiekrooster 2018-2019
In het schooljaar 2018-2019 gymmen de kinderen op de volgende momenten:
Groep 3/4: woensdag van 08.45- 10.00 uur
Groep 5/6: woensdag van 10.00- 11.15 uur
Groep 7/8: woensdag van 11.15- 12.30 uur
We hebben de beschikking over een vakdocent gymnastiek, juf Aniek Meewisse.
. De kinderen van groep 3/4 worden om 8.30 uur gewoon op school verwacht. Zij gaan met de
leerkracht naar de gymzaal.
. De kinderen van groep 7/8 gaan na de gymles, om 12.30 uur, zelfstandig naar huis.
· Het gebeurt steeds vaker dat kinderen structureel hun gymkleding vergeten. Wilt u als ouders er
op toezien dat ze op de woensdag hun gymspullen meenemen naar school.
· De gymlessen worden gegeven in de gymzaal van OBS In ’t Veld (naast onze school)
. De kinderen dragen aparte gymkleding, zaalschoenen (waarmee niet buiten gelopen is). De zolen
mogen geen zwarte zolen hebben die strepen achter laten.
· Tijdens de gymlessen zitten lange haren vast, door middel van een elastiekje o.i.d. en zijn
sieraden af.
· Brillen gaan zoveel mogelijk af, tenzij het kind hierdoor niet goed kan functioneren.
Rapporten
Mocht het rapport van uw kind(eren) nog niet zijn ingeleverd, zou u dit alsnog willen doen?

Mobieltjes in de school
Tegenwoordig zijn mobieltjes niet meer weg te denken. Wij hebben hiervoor wel enkele regels in de school.
De leerlingen die een mobieltje mee hebben leveren die bij de leerkracht in. De mobieltjes zullen dan
worden bewaard. De leerlingen die tussen de middag naar huis gaan kunnen die dan weer bij de leerkracht
ophalen. De mobieltjes van de leerlingen die overblijven blijven in bewaring.

Handdoeken wassen (1)
Donderdag 06 september 2018 worden de handdoeken gewassen door mevr. H. Tai.
Donderdag 13 september 2018 worden de handdoeken gewassen door oma Diana.

Luizentassen
Wij gebruiken hier op school luizentassen. Iedere nieuwe leerling krijgt deze luizentas.
Mocht er een nieuwe luizentas nodig zijn dan kunt u die halen bij Olivia Morianner
(administratie). De luizentas kost €2,50.

Luizencontrole
Na ieder vakantie houden wij een luizencontrole. Mocht er bij uw kind luizen / neten
geconstateerd worden dan zal u op de hoogte gebracht worden en zal uw kind eerst
behandeld moeten worden.

Tussen Schoolse Opvang (TSO)
Wilt u voor uw kind(eren) gebruik maken van de Tussen Schoolse Opvang (TSO) dan kunt u zich aanmelden
bij ons overblijfsysteem “Overblijven met Edith” www.overblijvenmetedith.nl . De kosten hiervoor zijn
€2,00 per dag. Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij Olivia Morianner (TSO- coördinator).
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Digiduif
Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden gebruiken wij het communicatiesysteem Digiduif.
www.digiduif.nl. Dit systeem wordt o.a. ook gebruikt om rapportgesprekken met u af te spreken. Van
school krijgt u een activeringscode waarmee u zicht kunt aanmelden.
Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u terecht bij Olivia Morianner (administratie)

PEUTERS
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
Na een lange vakantie zijn wij weer begonnen en we hebben onwijs veel zin in het nieuwe schooljaar. Voor
de zomervakantie hebben we afscheid genomen van een aantal peuters en beginnen maandag met een
klein groepje. Vanaf morgen verwelkomen we dan weer nieuwe peuters. Dinsdag begint Daniel, en
woensdag begint Ruben. Volgende week komen er ook weer nieuwe kinderen bij.
We beginnen met thema Welkom. Dat betekent de regels en rituelen aan de orde komen en worden
herhaald. Met VVE thuis gaan we ook gelijk starten, zodat ouders ook op de hoogte worden gesteld van de
regels en rituelen. De kinderen kwamen maandag vrolijk binnen en we zijn ook heel blij ze weer te zien.
Peutergroetjes
Juf Carla en Juf Gülcan
_______________________________________________________________________________________

Handdoeken wassen (2)
Wij zouden 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.
Wilt u, indien u handdoeken / schorten wilt wassen, het strookje onderaan dit blad invullen en inleveren bij
de leerkracht van uw kind of bij Olivia Morianner (administratie)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik wil handdoeken wassen voor de school
Naam……………………………. ouder van ……………............................... uit groep ………..

Handtekening
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