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Saenparel INFO

07-01-2019 - 21-01-2019

Agenda:
Ma
Wo
Di
Ma
Di

07-01
09-01
15-01
21-01
22-01

Nieuwjaarsinloop
Start Oudertevredenheidsonderzoek via e-mail
BIEBbus
Start week van de Cito afname
Studiedag ( leerlingen vrij )

Jarigen:
Juf Gulcan
Nanine
Juf Marieke

07-01 Peuterzaal
08-01 gr. 7
12-01

Britt
Valentina

14-01 gr. 7
18-01 gr. 7

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!

Saamhorigheid
Dit schooljaar hebben we de kerstviering gezamenlijk gedaan met de kinderen van de Willibrord.
In augustus 2019 vindt de fusie plaats en gaan we verder als één school richting nieuwbouw in de
vorm van het IKC (integraal Kindcentrum). Als scholen groeien we steeds meer naar elkaar toe. We
zijn dit schooljaar gezamenlijk gestart met de Vreedzame
School. Dat betekent dat we vreedzaam met elkaar willen
omgaan, dat we luisteren naar elkaar en gezamenlijk tot
oplossingen komen, zoals we dat als burgers samen in een
democratisch land graag willen. De Kerstviering is
gezamenlijk met de kinderen en leerkrachten voorbereid.
De viering vond in twee groepen plaats in de Noorderkerk.
Een aantal bovenbouw kinderen speelden het verhaal
“Volg die ster”. De middenbouwgroepen vormden het
koor en de onderbouw verzorgden een lied en een engelendansje. Het was een mooie viering, die
een rustige en betrokken kerstsfeer uitstraalde. Wat was een mooiere gelegenheid dan Kerst om
de saamhorigheid tussen de kinderen en de leerkrachten van de twee scholen te vergroten. Laten
we de saamhorigheidsgedachte naar buiten uitstralen om ons heen, op school en in de buurt.
Bedankt ouders!
In deze feestmaand met Sinterklaas en Kerst hebben we enorm veel hulp gehad bij het inpakken,
versieren, opruimen, decors maken, kleding bij elkaar zoeken en nog veel meer! Deze hulp is
onmisbaar. Enorm bedankt daarvoor! Het is mooi dat we het met elkaar zo goed voor elkaar
kunnen krijgen!
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Oudertevredenheidsonderzoek: Hoe ziet u de school?
Eens per twee jaar zetten de scholen van Agora en dus ook onze school een vragenlijst uit om
meningen te vragen over enkele zaken over de school.
Er zijn in totaal vier verschillende vragenlijsten, één voor ouders, één voor leerlingen (groepen 6, 7
en 8), één voor medewerkers en één voor het management van de school.
Dit schooljaar wordt de vragenlijst begin januari uitgezet. Op woensdag 9 januari ontvangt u per
gezin een email met een unieke link. Door op deze link te klikken komt u in de vragenlijst. Deze
keer is er gekozen voor een beknopte lijst. Het zal u maximaal 10 minuten kosten om deze in te
vullen.
Wij realiseren ons dat u momenteel door veel bedrijven en instanties wordt benaderd om
enquêtes in te vullen. Dat kan zeer vervelend zijn. Toch hopen we dat u deze voor ons gaat
invullen. Het is voor de school van groot belang om de mening van ouders te peilen over diverse
zaken. Een goede respons geeft de school een beter beeld.
Naast een aantal vragen die u kunt beantwoorden door een keuze te maken, heeft u ook ruimte
om in tekst een aantal opmerkingen te maken. Daarnaast vragen we u om een cijfer voor de
school te geven.
Er zijn nog plekken bij drie Brede School Activiteiten
Op 17 december 2018 hebben wij u een Digiduif bericht gestuurd betreffende de Brede School
Activiteiten voor de Saenparel en de Willibrord.
Volgende week beginnen de activiteiten, we hebben nog plek voor de volgende activiteiten.
•

DJ lessen (grp 6-8) op woensdag van 13:30-15:00 u.

Nog 8 plekken
beschikbaar.
•
Muziekavontuur (grp 3-4) op donderdag van 15:45-16:45 u
Nog 3 plekken
beschikbaar.
•
Meidenclub (grp 6-8) op vrijdag van 13:30-15:00 u.
Nog 7 plekken
beschikbaar.
De overige activiteiten zijn vol. (Hip Hop/Streetdance en Spelen met letters).
Handoeken wassen
Donderdag 10 januari 2019 worden de handdoeken gewassen door mevr. Y. Bijkerk.
Donderdag 17 januari 2019 worden de handdoeken gewassen door mevr. N. v.d. Velde
Tussen Schoolse Opvang (TSO) 1)
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

OUDERRAAD

De flessenactie is weer van start.
Wij verzamelen de lege flessen nu niet meer in de
klassen,
maar hebben in de hal een verzameldoos staan.
Helpt u weer mee?!
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