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Maandkalender
5 december: Sinterklaasviering
7 december: Versierochtend Kerst
17 december: Rapporten groep 8 mee!
20 december: om 12.00 uur uit/’s middags
VRIJ; 17.30-19.00 uur kerstdiner
21 december: Laatste schooldag van 2018;
kinderen om 12.30 uur UIT
7 januari: eerste schooldag in 2019

Open Dag groot succes!
21 November was onze jaarlijkse Open Dag,
dus de deuren stonden open en de koffie
stond klaar. Alle leerlingen hebben daaraan
voorafgaand aan een tekenwedstrijd in de
vorm van een flyer meegedaan. Groep 8
leerlingen hebben het druk gehad en
fantastische rondleidingen gegeven aan vooral
nieuwe ouders.
We zijn trots op onze school en dat hebben
we heel goed kunnen laten zien!
Natuurlijk heeft de Open Dag ook nieuwe
inschrijvingen opgeleverd van buurtbewoners.

OBS De Mei
Freekids De Mei
Voltastraat 15a
1521 TL Wormerveer
075 628 3835
www.demei.nl
www.freekids.nl

De Mei in Sint- en Kerstsfeer
Afgelopen week is de school prachtig versierd
voor de komst van Sinterklaas. De hal ziet er
gezellig uit en ook in de groepen zijn sfeervolle
hoekjes gemaakt. De periode voor de
kerstviering zal de school nogmaals
getransformeerd worden. Zo komen wij
helemaal in de sfeer! Hulpouders: (alvast) heel
hartelijk bedankt voor uw hulp!

Sinterklaas samenzang en Pietenmiddag
Vanaf het moment dat Sinterklaas weer in het
land
is
zingen
we
de
moderne
Sinterklaasliedjes. We oefenen gezamenlijk in
de hal met de geluidsinstallatie. Dat doen we
direct bij binnenkomst, mits dat in ons
programma past. Deze vrolijke noten zullen
alle Pieten en Sinterklaas vast niet ontgaan!
Dat hebben we van de pieten tijdens de
Pietenmiddag ook al een beetje vernomen.
Die Pietenmiddag was voor alle leerlingen
weer een succes!

Openbare Basisschool & Integraal Kindcentrum

Ontdek jezelf, groei samen

Held of heldin gezocht !!
Wie is uw held of heldin? Sinterklaas of de
Kerstman? En hoe komt dat toch? Mogelijk
heeft hij of zij een kwaliteit waarvan u blij
wordt. Bewust of onbewust. Uit de reacties
van nieuwe ouders blijkt dat onze school
gezellig en warm aanvoelt. Dat is een groot
goed! Samen maken wij die sfeer in de school.
Wij allen zijn ons ervan bewust dat wij door
onze kwaliteiten vooral een voorbeeld zijn
voor de kinderen. Net als u! Voor onze
kinderen zijn wij allen een held/heldin! Dat
geven wij bewust, maar ook onbewust aan
elkaar door. Dit schrijf ik u zo aan het eind van
het jaar 2018 en is bedoeld ter overdenking…..
Iedereen heeft toch een bepaald persoon in
gedachten als hem of haar gevraagd wordt
wie zijn of haar held/heldin is, en weet
meestal ook wel waarom…..
Leerlingenraad
Ook dit schooljaar neemt 1 leerling uit iedere
groep deel aan de leerlingenraad. Iedere
leerling spreekt namens zijn groep. Dat vinden
wij als school belangrijk om mee te nemen in
de besluiten die wij gezamenlijk nemen.
Kinderen kunnen goed ‘out of the box’
denken, daar waar volwassenen nog weleens
in vast lopen. Nadat we bij elkaar zijn geweest
volgt een actieplan en maken we direct een
nieuwe afspraak om onze ideeën en wensen
te kunnen verwezenlijken. Samen kunnen we
alles!
Brede School Activiteiten
Vanaf januari 2019 zullen weer nieuwe
buitenschoolse activiteiten starten. Te weten
De Jeugdhulpverlening (soort EHBO voor
kinderen; heel nuttig!), handboogschieten en
dans (Move to the Music). Wanneer uw kind
na schooltijd zou willen meedoen, kunt u via
onze website onder de knop van naschoolse
activiteiten via GRAS aanmelden. Juf Olia is
woensdagochtend op De Mei om geld in
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ontvangst te nemen. Wellicht kunt u dit ook
op maandagochtend of vrijdagochtend bij juf
Irma kwijt. Als u vragen heeft kunt u die altijd
via de mail stellen aan juf Olia:
o.lagritite@zaanprimair.nl; BSA-coördinator
Telefonisch aanwezig: di t/m vrij 075-6283845.
Wees er op tijd bij, want vol is vol! Wij zien
graag blije gezichtjes!
Lichtslangen gevraagd en 2 lange tafels
aangeboden
Mogelijk heeft u thuis nog een lichtslang over
die wij mogen lenen. Alvast dank daarvoor! En
voor degene die wij er blij mee kunnen maken
zijn er 2 groepstafels (0.90 m X 2.40 m) in de
aanbieding! Wie het eerst komt…
Sponsorgelden
In het verleden zijn er acties geweest die geld
in het laatje hebben gebracht. Door de
kinderen opgehaald en gesponsord door u!
Die gelden zijn nog steeds gereserveerd voor
speciale uitgaven. Zodra het doel duidelijk is
hoort u het als eerste! En nee, daar willen we
niet te lang mee wachten.
Kerstfeest
Onze Sinterklaas is nog maar net het land uit
of het Kerstfeest staat voor de deur. Samen de
kerstmaaltijd delen betekent een organisatie
waarbij wij ons allen op donderdagmiddag 20
december gaan voorbereiden. Uw kind is dan
om 12.00 uur uit. Om 17.30 uur wordt uw kind
in schitterende kerstkleding op school terug
verwacht. In de hal staan alle door u gemaakte
lekkernijen klaar voor de groepen 1 t/m 7. De
leerlingen van groep 7 / 8 gaan gourmetten.
Aan u willen we vragen iets lekkers klaar te
maken voor deze speciale gelegenheid.
Daarvoor hangen bij de klassendeuren t.z.t.
inschrijflijsten met ideetjes, opdat er ook een
gevarieerd aanbod is voor een ieder.
Voor u allemaal: Prettige kerstdagen en een
goed en gezond 2019 !

