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Agenda:
Ma
Di
Do
Wo

24-09
25-09
27-09
03-10

Studie- team-dag: Leerlingen zijn vrij
bezoek Biebbus
19.30 uur Jaarvergadering Ouderraad
12.00 u info middag in de groepen 3 t/m 7

17-09 gr. 4
23-09

Meester Kees Peter
Fleur 02-10 gr. 6

Jarigen:
Cansu
Meester Wim

01-10

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!

Uitnodiging info middag in de groepen 3 t/m 7
Op woensdag 3 oktober hebben de groepen 3 t/m 7 hun informatiemiddag van 12.00-12.30 u. U
wordt daarvoor uitgenodigd door uw kind(eren). De kinderen zullen samen met de leerkrachten de
informatie over het komende jaar presenteren. Tevens is het een mooi moment om elkaar als
ouders, kinderen en leerkracht te ontmoeten. U bent van harte welkom en we rekenen op uw komst!

Uitnodiging voor de jaarvergadering
Hierbij wil ik u, namens de OR, uitnodigen om maandag 1 oktober naar onze jaarvergadering te
komen.
U krijgt te horen wat er afgelopen jaar allemaal is gebeurd en wat er komend jaar op het programma
staat. Ook kunt u meedenken over zaken die de school betreffen. Hetgeen in belang is van u
kind(eren).
Wij hopen dan ook dat u deze vergadering bijwoont. De jaarvergadering begint om 19:30u, de koffie
en thee staan klaar.
Met vriendelijke groet,
Tamara Vels (secretaris OR), namens de OR van cbs De Saenparel
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Kom op tijd!
Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd op school is? De leerkracht kan de dag dan met alle leerlingen
beginnen. De les wordt niet verstoord en uw kind profiteert optimaal van de uitleg.
08:25 – deur open:
08:30 – deur sluit:

kinderen mogen de klas in
ouders hebben het schoolgebouw verlaten en de les begint.

13:25 – deur open:
13:30 – deur sluit:

kinderen mogen de klas in
ouders hebben het schoolgebouw verlaten en de les begint.

Twee inloopmomenten:
Maandagochtend
deur open:
Donderdagmiddag deur open:

08.20 u
13.20 u

Wanneer u onverhoopt later bent dan 08:30/13:30, kunt u aanbellen. Een leerkracht begeleidt uw
kind dan naar de groep, zodat de les zo min mogelijk oponthoud ondervindt. Regelmatig te laat
komen is verzuim dat onder de wettelijke leerplicht valt. Wanneer dit het geval is, zullen wij hiervan
melding maken bij de leerplichtambtenaar.

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

Gymnastiekrooster 2018-2019
In het schooljaar 2018-2019 gymmen de kinderen op de volgende momenten:
Groep 3/4: woensdag van 08.45- 9.45 uur
Groep 5/6: woensdag van 9.45- 10.45 uur
Groep 7/8: woensdag van 10.45- 11.45 uur
Motorische ondersteuning: 12.00- 12.30 u in de speelzaal.
We hebben de beschikking over een vakdocent gymnastiek, juf Aniek Meewisse.
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. 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.
Teamdag op maandag 24 september (de kinderen zijn vrij)
Op deze dag hebben we met de teams van De Saenparel en Willibrord een gezamenlijk teamdag. We
gaan ons bezighouden met de verdere ontwikkeling van de Vreedzame School en de groepsplannen.
Voor de Vreedzame School gaan we de wijze van conflicthantering aanleren en het tweede blok
voorbereiden. Op de middag gaan we in het kader van de fusie de groepsplannen van de twee
scholen op elkaar afstemmen. Daarbij gaan we de opbrengsten van de cito toetsen van afgelopen
juni analyseren om vervolgens nieuwe doelen te stellen voor de komende periode tot de nieuwe cito
toetsen in januari. In de groepsplannen beschrijven we de acties, die nodig zijn om aan de
onderwijsbehoeften van de niveaugroepen in elke groep te kunnen voldoen. Ook wordt erin
verwezen naar de individuele handelingsplannen. We gaan uit van een leerzame een zinvolle dag
gericht op de ontwikkeling van onze kinderen in sociaal- emotioneel opzicht en in het kader van de
hoofdvakken lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen.
Handdoeken wassen (1)
Donderdag 20 september 2018 worden de handdoeken gewassen door mevr. M. van den Kommer
Donderdag 27 september 2018 worden de handdoeken gewassen door mevr. O. Rosales

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).
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).
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GROEPEN
GROEP 3 T/M 8
Week van de Pauzehap.
Volgende week is het de Week van de Pauzehap. Alle leerlingen krijgen
dan als tussendoortje een stuk fruit.

Groep 3 – 4
Beste ouders, verzorgers,
Velen van jullie zullen mij al hebben gezien of gesproken, toch wil ik mij nog eens
aan iedereen voorstellen via deze INFO. Mijn naam is Manon Hemmer en ik ben
de nieuwe juf van groep 3 /4. Ik ben 23 jaar en ik kom uit Castricum. Voordat ik op
de Saenparel werkte, heb ik van januari tot juli op de Willibrord gewerkt. Ik heb
erg veel zin om dit jaar op de Saenparel te werken.
Met vriendelijke groet, Manon Hemmer

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

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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