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

Betaling schoolreisje en kamp
De kinderen hebben vandaag allemaal
een brief meekregen voor de betaling
van het schoolreisje of kamp. Wilt u erop
letten dat u het naar het juiste
rekeningnummer overmaakt? Het is niet
de ouderraadrekening.

Enquête schooltijden
inleveren
Bag2school
kledinginzamelingsactie
Verkeersexamen gr 7
Koningspelen + Pasen
Meivakantie
13.15u onthulling
knikkerpotjes

Weekinfo
Wauw, wat zijn er al veel doppen
gespaard! We zitten al bijna op 5
knikkertegels.
Alle kinderen van groep 7 hebben het
theoretisch verkeersexamen gehaald.
Wat ontzettend goed! 16 april mogen ze
dus allemaal deelnemen aan het
praktische verkeersexamen. Zet hem op
groep 7.
De Cuco-commissie van de PABO is bij
ons langs geweest! Hoe bijzonder is dat!
Oudertevredenheidspeiling is
verlengd tot 7 april
31 van de 86 gezinnen hebben de
enquête ingevuld. Ontzettend bedankt!
Echter willen wij graag nog meer reacties
ontvangen en daarom hebben we de
hem verlengd tot 7 april. Wilt u zo
vriendelijk zijn om de enquête alsnog in
te vullen?
Enquête schooltijden
Vandaag hebben de kinderen enquête
meekregen over het eventueel
veranderen van de schooltijden. Wilt u
deze voor 10 april inleveren? Op deze
manier kunnen wij u voor de
meivakantie vertellen of er
veranderingen gaan plaatsvinden in het
nieuwe schooljaar.
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Bezoek Cuco-commissie aan obs De
Zilvermeeuw.
De Cuco-commissie bestaat uit leden
vanuit verschillende Pabo's. Zij bewaken
het curriculum wat aangeboden wordt op
de Pabo's van Inholland. In het
curriculum wordt gewaarborgd wat nu
belangrijk is om aan toekomstige
leerkrachten aan te bieden, zodat zij zo
goed mogelijk opgeleid worden tot
startbekwame leerkracht. Dit is een
constant proces van leren en aanpassen.
Daarnaast is de cuco-commisie zeer
geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen
binnen het onderwijs. Zo kwamen we bij
het Unit-onderwijs terecht. Hoe wordt
het Unit-onderwijs vormgegeven? Hoe
zien de lessen eruit? Wat is er anders
dan het reguliere onderwijs? Waarom
kiest een school voor het Unit-onderwijs?
Hoe ervaren de leerlingen, leerkrachten
deze manier van lesgeven? Wat is hun
ervaring? Wat betekent dit voor de
stagiaires in de praktijk? Wat kan de
cuco-commissie meenemen van dit
bezoek in het curriculum?
Vanuit dit oogpunt heeft op dinsdag 26
maart een bezoek plaatsgevonden op de
Zilvermeeuw. Het was een zeer leerzame
ochtend. De schoolleider Fenna Stol
heeft ons hartelijk ontvangen en
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uitgebreid en enthousiast verteld over
het Unit-onderwijs. Daarna zijn de
klassen bezocht. We hebben goed
kunnen zien hoe de kinderen aan de slag
gaan. Wat vooral opviel is de
zelfstandige houding van de leerlingen.
Zodra zij klaar zijn met een opdracht is
het direct duidelijk wat de
vervolgopdracht is. Hier hebben de
leerlingen veel keuzevrijheid. D.m.v. de
weektaak kunnen zij zelf bepalen waar
zij aan willen werken. Wat ook duidelijk
was dat er een goed contact is met
elkaar en dat leeftijd niet alleen
bepalend hoeft te zijn om bevriend te
zijn. Een zeer leerzame ochtend.

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
Schoolvoetbaltoernooi (10 april)
Afgelopen woensdag zijn er 2 teams in
actie gekomen bij ODIN'59. Ondanks het
slechte weer werd er lekker gevoetbald.
Het team van groep 8 heeft helaas alle
wedstrijden verloren.
Het team van groep 7 is 2e geworden in
de poule en hebben zich geplaatst voor
de finale.
De finale vindt plaats op woensdag 10
april bij ADO'20.

Dank aan de Zilvermeeuw voor dit
bezoek!
Karin Behrendt
Lid cuco-commissie en werkzaam als
schoolopleider bij OPO IJmond

Zij spelen de 1ste wedstrijd om 13.30
uur.
Bij winst spelen zij de finale om 14.30
uur.
Bij verlies spelen zij om 14.15 uur voor
de 3e en 4e plaats.
De spelers vinden het leuk als zij door
vaders, moeders, opa's, oma's en
klasgenoten worden aangemoedigd. Dus
kom kijken!
Wij wensen de spelers heel veel succes.
Bag2school-kledingactie (11 april)
Ook dit schooljaar doen wij mee met
Bag2school.
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
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Stagiaire Danique
Dit schooljaar heeft Danique in Unit 2 op
donderdag stage gelopen. Op 18 april is
alweer haar laatste stage dag.
We vinden het heel fijn dat Danique de
leerkrachten in deze Unit zo goed heeft
ondersteund en de kinderen heeft
geholpen met hun werk.
Gelukkig nemen we niet echt afscheid op
18 april, want ze komt volgend
schooljaar weer terug.
Zij komt zelfs niet 1 dag maar twee
dagen stage lopen. We zijn hier heel blij
mee!

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.

Start doppen inzamelen!
Op 7 mei om 13.15u worden de
knikkerpotjes onthuld. U bent van harte
welkom om daarbij aanwezig te zijn.

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
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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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