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Agenda
11 april
16 april
19 april
20 april
t/m 5 mei
7 mei

Bag2school
kledinginzamelingsactie
Verkeersexamen gr 7
Koningspelen + Pasen
Meivakantie
15.15u onthulling
knikkerpotjes

Weekinfo
Deze week is het filmpje van De
Zilvermeeuw geplaatst op Facebook. Wilt
u zo vriendelijk zijn deze te delen of
kenbaar te maken bij andere ouders?
Mocht u nog ouders kennen met
kinderen die nog een basisschool
zoeken, laat dan weten hoe tevreden u
bent over De Zilvermeeuw. Mond op
mond reclame werkt altijd het beste.
Oudertevredenheidspeiling (22
maart t/m 31 maart)
Vorig jaar hebben we onder de ouders
een tevredenheidsonderzoek gehouden.
Ook dit jaar willen we graag een
onderzoek doen.
Vorig jaar scoorde we net geen
voldoende op 0,01 na. We hebben
verschillende acties ondernomen, zoals
meer rust in de groepen, meer
communicatie, informatieavonden
georganiseerd enz. We zijn benieuwd of
deze ontwikkelingen door u als positief
gezien worden. Wilt u zo vriendelijk zijn
om de enquête voor 31 maart in te
vullen? Alvast bedankt
Bag2school-kledingactie (11 april)
Ook dit schooljaar doen wij mee met
Bag2school.
Bag2school is van oorsprong een Engels
bedrijf en heeft meerdere vestigingen in
Europa. Bag2school Nederland bestaat
dit jaar alweer 11 jaar. Wij zamelen
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kleding in bij scholen en verenigingen.
Het hele jaar door wordt de kleding
ingezameld.
Het wordt in de opslag verpakt in big
bags en wordt veelal naar Spanje
getransporteerd. Daar wordt de kleding
gesorteerd en verpakt in bags van
55kg. Vanuit Spanje gaat het via
Marokko naar Afrika, met name Westen Oost Afrika. De kleding wordt dan
weer verkocht op markten of in
kledingwinkeltjes.
Onze kleding wordt dus weer verkocht,
omdat de missie van Bag2school het
verkleinen van de afvalberg is en het
bevorderen van werkgelegenheid in
landen als Afrika. Op deze manier kan
Bag2school geld schenken aan de
scholen en verenigingen die kleding
ophalen. De school krijgt 30 cent per
kilo.
Op 11 april worden de kledingzakken op
school opgehaald. In verband met
ruimtegebrek, kunt u op
maandagmiddag 10 april vanaf 15.00u
uw kleding op school afgeven. Het is
belangrijk om uiterlijk 11 april om 8.30u
uw kledingzak in te leveren, aangezien
de ophaaltijd kan verschillen. Na het
ophalen van de kledingzakken is het niet
meer mogelijk om uw kleding op school
achter te laten. Vandaag kregen de
kinderen een zak mee, zodat u aan deze
actie herinnerd wordt. Dus mocht u,
vrienden en kennissen kleding weg willen
gooien, bewaar het dan graag nog
even voor deze actie.
De opbrengst zullen we besteden
aan het schoolplein. Alvast
bedankt voor het verzamelen.
Voor meer informatie:
http://bag2school.nl
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Verkeersexamen (16 april)
16 april heeft onze groep 7 het praktisch
verkeersexamen op de fiets. Zij moeten
dan een rondje door Heemskerk fietsen
en worden hierop beoordeeld.
Om dit examen mogelijk te maken levert
elke school een aantal controleurs aan.
De controleurs zouden beschikbaar
moeten zijn op 16 april van 8:40 uur tot
ongeveer 11:45 uur.
Er worden dan dus meerdere scholen
gecontroleerd.
Er wordt aan ons gevraagd om 5
controleurs aan te leveren. Dit mogen
ouders zijn van alle jaargroepen, maar
natuurlijk ook opa's en oma's of andere
familieleden.
Het is heel belangrijk dat de leerlingen
examen kunnen doen en daarom vragen
we u om uw hulp.
Bent u deze ochtend beschikbaar? Dan
kunt zich aanmelden bij juf Diana

gastles en het inzamelen. Wie weet
liggen er straks wel 5 knikkertegels op
het schoolplein van De Zilvermeeuw!
We zagen allemaal erg betrokken
kinderen en dat sparen voor 5 tegels
komt vast goed!
Als we ‘te veel’ doppen inzamelen,
hebben we nog een ander goed doel:
voor iedere kilogram doppen een warme
maaltijd voor een kind dat leeft in
armoede.
Doen jullie mee?!
Facebook Plastic CircleNL
http://www.plasticcircle.nl
www.childslife.nl/nederlands/wat-jijkunt-doen/kom-in-actie/dopjes-actie/

Parkeren
Wilt u zo vriendelijk zijn op te letten
waar u parkeert en de verkeersregels in
acht nemen? Op die manier wordt het
een stuk veiliger in de straat.
Start doppen inzamelen!
(tot de meivakantie)
Doppen inzamelen? Ja, maar niet zo
maar! Alle groepen 1 t/m 8 kregen op 19
maart een gastles verzorgd door Plastic
Circle over zwerfafval, afval scheiden en
hergebruik van materiaal. Zo maken we
op een positieve manier de leerlingen
bewust van hun leefomgeving en wat zij
ook zelf kunnen bijdragen. Met deze les
is tevens het startschot gegeven voor
het inzamelprogramma: alle leerlingen is
gevraagd plastic doppen en deksels van bijv de zuivelpakken,
wasmiddelflessen of pindakaaspot - te
verzamelen. Zij sparen hiermee voor
kleurrijke knikkertegels die op het
schoolplein komen te liggen. Bij iedere
1.500 doppen hebben de leerlingen een
knikkertegel verdiend! Dit is hét bewijs
dat recyclen loont: je kan er nog mooie
dingen van maken! Zo raakt knikkeren
weer in en wordt er nog meer buiten
gespeeld. De knikkertegel is een
tastbare, vrolijke herinnering aan de
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Op 7 mei om 13.15u worden de
knikkerpotjes onthuld. U bent van harte
welkom om daarbij aanwezig te zijn.
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Schoolvoetbaltoernooi (3 april)
Dit schooljaar doen er 2 teams mee aan
het schoolvoetbaltoernooi. Dit toernooi
vindt plaats op woensdag 3 april bij
ODIN'59 aan de Hoflaan te Heemskerk.
De leerlingen van de groepen 7 en 8
vinden het heel erg leuk als zij worden
aangemoedigd door klasgenoten, ouders,
broers, zussen enz. We hopen dan ook
dat er veel supporters zijn.
Het toernooi start om 13.30 uur. Beide
teams hebben hun eerste wedstrijd om
13.55 uur. De laatste wedstrijd zal
gespeeld worden op 16.00 uur.
Aansluitend zal er nog een voorronde
zijn voor de penalty trofee.
Als we 1ste of 2e in de poule worden dan
worden de kruisfinales en finales
gespeeld op woensdag 10 april.
We wensen iedereen heel veel succes en
voetbalplezier!
Koningspelen en Pasen (Goede
Vrijdag)
Vrijdag 19 april 2019:
Paasontbijt, eitje tik en Koningsspelen!
Dit jaar hebben we een continue-rooster:
van 8.30 tot 14.00 uur!
Op vrijdagochtend 19 april (Goede
Vrijdag) houden we in alle groepen weer
het traditionele paasontbijt. De kinderen
hoeven thuis dus niet uitgebreid te
ontbijten, want op school staat voor alle
kinderen een heerlijk ontbijt klaar in de
groep.
Alle kinderen moeten donderdag 18 april
bord, beker en bestek meenemen,
voorzien van hun naam (het liefst in een
plastic tasje). Voor het paasontbijt
mogen de kinderen een hardgekookt ei
meenemen.
Ook dit jaar zal het ’Eitje Tik’ weer
worden georganiseerd voor de groepen 3
t/m 8. Hiervoor moeten alle kinderen
een hardgekookt ei meenemen (dit is
naast het hardgekookte ei voor bij het
paasontbijt).
Groep 3 en 4 zal deze dag niet gaan
zwemmen.
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Zoals elk jaar doen we weer mee met de
Koningsspelen!
Na het paasontbijt hebben we een
sportief programma rondom de school.
Er zullen verschillende spelletjes/spelen
te doen zijn buiten op het plein, binnen
en/of in de gymzaal.
Het thema is: ORANJE! Natuurlijk mag je
in (sportieve) koningskleuren komen.
Maak er wat leuks van!
Om de spelletjes te begeleiden en helpen
klaarzetten en opruimen zijn wij nog op
zoek naar ouders!
Wie kan helpen van 10 uur tot 13 uur?
Lunch:
De kinderen nemen zelf hun lunch mee.
Eitje tik finale:
Na de lunch houden we weer de finale
van de “Eitje Tik” wedstrijd buiten op het
plein!
Om 14 uur begint de meivakantie!
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Unit 2: Zelfverdediging
We hebben op school een
zelfverdedigings workshop gedaan.
Je kan je zelf verdedege.
We hebben geleert dat je niemand pijn
doet met verdedege.
Je moet het met twee mensen doen.
Als iemand je haar gaat pakken moet je
zijn handen pakken en een halfe cirkel
draaien.
Het is ook noch eens leuk om dit te
leren.
Groetjes van Machiel en Rayan

Unit 2: Juffendag
Hoe gaat juffendag op de Zilvermeeuw in
Unit 2?
Op de leuke school de zilvermeeuw.
Je geeft cadeautjes aan de juffen .
Je mag verkleed naar school en we
vieren feest.
We doen ook spelletjes de spelletjes zijn
tik tak boem!
En twister! En een masker knutselen! En
party en co!
Het was heel erg leuk.
Groetjes van Alicia en Delinda

Unit 3: Het perfecte plaatje
Zie bijlage
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