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Ontdek jezelf, groei samen
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Maandkalender januari
9 januari: luizencontrole
14 januari: muziekvoorstelling groep 2 /3 van
12.00 tot 12.30 uur
15 januari: Studiedag alle leerlingen vrij
16 januari: open middag Voortgezet onder
wijs groep 8
23 – 1 feb: Nationale Voorleesdagen voor
Kleuters en groep 3
25 januari: Muziekvoorstelling groep 4 /5 en 6
/ 7 van 11.00 – 11.45 uur
30 januari: definitief advies groep 8
Een goed begin is….
Het begin van het nieuwe jaar is voor
sommigen begonnen met goede voornemens.
Stoppen met roken bijvoorbeeld. Of meer
sporten. Maar hoe kijkt u aan tegen negatief
spreken over een ander? Misschien wel over
een ex? Weet u dat uw kinderen daar
ongemerkt last van hebben maar dat niet
direct laten merken? Een sluimerend proces.
Dus hierbij een tip: start het nieuwe jaar met
positief denken en spreken, vooral in het
bijzijn van uw kroost….
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muziekdocenten van Fluxus gehad. Het plezier
dat zij daaraan beleven willen zij graag ten
gehore brengen, daarom dit open podium. Wij
zouden het fijn vinden als u op die tijdstippen
onze toehoorder zou willen zijn!
Schoolteam slalommen Snowplanet
Voorronde Nederlands kampioenschap
2019 voor NK schoolteams Snowplanet ski en
snowboard in de echte sneeuw op 19 januari!
In samenwerking met SnowPlanet en de
Nederlandse Ski Vereniging.

Leerlingen vanaf groep 4 kunnen meedoen
aan de NK schoolteams ski & snowboard en
het opnemen tegen andere scholen uit de
regio. Na het regionale toernooi (voorrondes)
mogen de winnende teams door naar de
landelijke finale die op 6 april 2019 plaatsvindt
in SnowWorld Zoetermeer.
Het is belangrijk dat uw kind al enige ervaring
heeft, en het brengt ook kosten met zich mee:
€ 20,- per kind en € 5,- materiaalhuur.
Uiteraard is dit een mooie gelegenheid om te
ervaren hoe gaaf het is om zo snel mogelijk de
berg af te knallen. Deadline voor inschrijving
is 11 januari en kan bij contactpersoon Tina de
Lang- studente aan CIOS Haarlem, per email:
tina@lovesnow.nl of tel: 06-39138925. Er is
een training op 9 januari en vervoer dient u
uiteraard zelf te regelen.

Muziekvoorstellingen
In bovenstaande maandkalender leest u de
data en tijden van de mini concerten. De
afgelopen periode hebben de leerlingen van
groep 2 t/m 7 muzieklessen van

Nationale Voorleesdagen voor Peuters en
Kleuters
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Onze jongste kinderen (groep 1 t/m 3) gaan
weer
heerlijk
genieten
van
de
voorleesochtenden. Het begint met een
ontbijtje op woensdag 23 januari. Elke
ochtend
zullen
er
verschillende
prentenboeken worden voorgelezen om het
plezier in lezen te stimuleren. Het
voorleesboek van het jaar 2019 is ‘Het Huis
van Harry’ van Leo Timmers. De Nationale
Voorleesdagen bestaat sinds 2004 en is een
initiatief van Stichting Lezen, georganiseerd
door de Stichting CPNB.

Leerlingenraad
Het heeft even geduurd, maar de
leerlingenraad is bijeen geweest! Er zijn een
aantal zaken besproken die over het
schoolplein gaan en andere ‘interne’ zaken.
Dit zijn zaken die gaan over hoe het op school
en in de klassen gaat. Vooral ook wat er beter
zou kunnen. Daarover hebben de leerlingen
hun meningen kunnen geven. Helaas zijn er
weinig middelen beschikbaar maar kunnen we
wel met elkaar afspraken maken die
verbetering opleveren met gesloten beurs. In
januari zullen we weer bijeen komen om daar
specifieker in te worden. Gelukkig vinden de
leerlingen dat er door de Kiva lessen minder
wordt gepest dan eerder. Zij vinden de sfeer
op school plezierig. Houden zo!
Brede schoolactiviteiten
Van handboogschieten tot jeugd E.H.B.O, het
kan allemaal na schooltijd. Misschien zijn er
nog plaatsen vrij?
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Daarvoor kunt u kijken op onze website.
Inschrijven kan digitaal via systeem GRAS. En
lukt dat niet, dan kunt u gerust contact
opnemen met juf Olia. Via de mail:
o.lagritite@zaanprimair.nl. Gepast geld kunt u
ook even afgeven aan juf Irma op
maandagmorgen of vrijdagmorgen.
Definitieve adviesgesprekken groep 8
De leerlingen van groep 8 gaan met de juffen
in gesprek welke richting in het VO passend is.
De gesprekken staan gepland op 30 januari,
dus houd daarvoor de lijst bij het lokaal van
groep 8 in de gaten en inschrijven. Samen met
u zijn de leerlingen van harte uitgenodigd!

Gedichtenmarathon nu iets anders
Dit schooljaar hebben we gemeend de
gedichtencyclus anders aan te pakken. Dat
gebeurt in tegenstelling tot voorgaande jaren
in klein comité, dus alleen op De Mei. De
kinderen krijgen alle kansen om zich op dit
vlak te ontplooien en de resultaten zullen we
vanzelfsprekend met u delen. Hoe? Dat laten
we u op tijd weten!

