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Maandkalender november
9 november: Nationaal Schoolontbijt
11 november: Sint Maarten
12 november: studiedag, leerlingen vrij
13 november: start schoolfruit
16 november: Versierochtend Sinterklaas
17 november: intocht Sinterklaas Zaanstad
21 november: Open Dag op School
26 november: excursie groep 7 /8 HVC
7 november: Pietenmiddag (groep 1 t/m 4)
30 november: inleveren surprise
Wet op de Privacy en onze voorgevel
De nog maar pas aangebrachte foto’s van het
muziekspektakel zijn van de gevel afgehaald,
helaas!!! De tijd waarin wij nu leven maakt
het niet meer mogelijk om beelden naar
buiten te brengen waar onze school groot in
is: samen leren, samen groeien door samen
te ontdekken. Maar om onze voorgevel toch
mooi te houden en de verbinding met onze
naam van de school en het langste gedicht
Mei van Herman Gorter te zoeken, hebben
wij ervoor gekozen de eerste dichtregel van
hem op de gevel aan te brengen. “Een nieuwe
lente…een nieuw geluid.”
Eigenlijk al lang
geleden, in 1889,
debuteerde Herman
Gorter met het
epische gedicht
Mei. Het gedicht
gaat over het
meisje Mei dat in
drie verschillende
delen een jonge
dichter ontmoet, de aarde verslaat en op
zoek gaat naar de goddelijke Balder en tot
slot teleurgesteld op aarde terugkeert.
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Nationaal Schoolontbijt: 9 november
Ook dit schooljaar besteden we weer
aandacht aan een goed ontbijt voor elke
schooldag. Onderzoek wijst immers uit dat je
hersenen beter werken en je dus beter kunt
leren als je de dag begint met een gezond
ontbijt. Vrijdag 9 november ontbijten we op
school en praten we met de leerlingen over
gezond eten! Dit wordt mede mogelijk
gemaakt dankzij een aantal geweldige ouders
die lijsten maken, boodschappen doen en de
boel
klaarzetten.
Alvast
hartelijk
bedankt
daarvoor
dames!
11 november is de dag…
Ook dit jaar zullen de oudste kinderen de
jongsten helpen met het maken van
lampionnen. Zodra de lampionnen klaar zijn
gaan de leerlingen proefdraaien. Dit draaiboek
ligt al vast. De leerlingen van groep 1,2 en 3
gaan onder begeleiding naar d’ Acht Staten.
De leerlingen van groep 4 en 5 lopen door de
wijk, eveneens onder begeleiding. De kinderen
van groep 6,7 en 8 komen zingen voor de
onderbouw. Deze samenwerking tijdens de
generale repetitie maakt dat iedereen goed
voorbereid de straat op kan. Denkt u er samen
met uw kind aan dat een lampionstokje dan
handig is? Veel plezier!
Schoolfruit vanaf 13 november
Schoolfruit en groente zal bij ons op school
worden bezorgd om gezond eten
te stimuleren.
Deze periode wordt gebruikt om
onszelf over verschillende soorten
groente en fruit vragen te stellen zoals: hoe
ziet het eruit, waar komt het vandaan en
bovendien hoe smaakt het? Vanaf 12
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november t/m 19 april is onze school
uitverkoren om aan dit mooie gezonde en
gratis project mee te doen. Met subsidie van
de Europese Unie is het mogelijk dat uw kind 3
stuks fruit in de kleine pauze krijgt, dit gebeurt
op woensdag, donderdag en vrijdag. Dus op
maandag en dinsdag dient uw kind zelf voor
de kleine pauze te zorgen.
Oktober-meting KiVa

De groepen 4,5,6,7 en 8 hebben de KiVavragenlijsten ingevuld. Dit doen we 2x per
jaar. (ook in mei) Van KiVa krijgen we na 2
weken de resultaten: hoe is de sfeer in de
groep, is de sfeer verbeterd sinds de vorige
meting? Met deze gegevens maken de
leerkrachten een verbeterplan en gebruiken
de lessen uit de Kiva-methode. Meer
informatie speciaal voor ouders, kunt u
nalezen op de KiVa site: www.kivaschool.nl
21 november; school opent haar deuren
Op onze jaarlijkse Open Dag willen we het
moderne onderwijs, dat we op De Mei bieden
onder schooltijd in de spotlights zetten. Hoe
het programma eruit ziet leest u op de
Schoolpraat App. Vanaf week 46 maken we
het programma bekend.
Afname NSCCT
Onze interne begeleider juf Yvonne
Rozemeijer heeft enkelen van u op de
informatie avond voorgelicht over de toets
NSCCT. Die toetst de niet schoolse cognitieve
capaciteiten. In deze maand zullen de
kinderen van groep 5,6 en 7 opdrachten
maken met betrekking tot logisch denken. Aan
de hand van deze resultaten kan de leerkracht
haar lesprogramma nog beter afstemmen op
de onderwijsbehoeften van de kinderen. Dat is
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prettig voor iedereen en zal met u besproken
worden in het eerstvolgende ouder-leerlingleerkracht gesprek.
Nieuwsbrief en Schoolpraat App
De nieuwsbrief verschijnt eens per maand.
Mocht het nodig zijn dat wij meer nieuws met
u willen delen, dan vindt u dit wellicht op de
Schoolpraat App. Inmiddels heeft iedereen
zich toch al wel aangemeld, want het kan ook
zo zijn dat wij ad hoc iets met u moeten
delen!
Aankomst Sint Nicolaas in Zaandijk
Zaterdag
17
november
komt
onze
Goedheiligman uit Spanje weer aan. En dat zo
dicht
bij
huis:
nl.
in
Zaandijk!

Dit festijn zal gepaard gaan met veel
belangstelling van NPO en andere media!
Onze school zal door enthousiaste vrijwilligers
ook dit jaar weer in stijl versierd worden. Dit
wordt een spannende tijd voor u en uw
kinderen, want hoe ouder de kinderen, hoe
meer creativiteit er van u en uw kind worden
gevraagd. Ik reken op een gezellige tijd
waarbij we met en voor elkaar tot mooie
creaties kunnen komen waar iedereen
tevreden op terug zal kunnen kijken!

