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Agenda
Ma 17 dec
Wo 19 dec
Do 20 dec
Vrij 21 dec
Ma 7 jan.
Wo 9 jan
Wo 9 jan
Do 10 jan

Unit
2
bezoekt
verpleeghuis Heemskerk
Kerststukjes maken
Middag
geen
les,
kerstviering 17.15-18.30
uur
12.00
u
start
kerstvakantie
1e schooldag 2019
Heel
De
Zilvermeeuw
bakt!
luizencontrole
Inloop 15.00- 16.00 uur
Feest 65 jarig bestaan De
Zilvermeeuw!

Weekinfo
Geachte ouders,
Vanaf de onderbouw geven we onze
leerlingen mee dat er iets te kiezen valt
bij ons op school en....dat leren leuk is!
De tijd vliegt op De Zilvermeeuw! Hoe
we dit op een unieke manier voor
Heemskerk organiseren staat inmiddels
stevig en we ontwikkelen ons nog
steeds. Inmiddels komen er zelfs
regelmatig aanvragen van teams in het
land om hier te mogen komen kijken.
We willen graag meer leerlingen
aantrekken in de onderbouw en daarom
hebben we onder andere een folder
ontworpen waarin in vogelvlucht te zien
is waar De Zilvermeeuw voor staat.
Volgende week voor en na de
kerstviering deel ik de folder uit met de
vraag om deze aan potentiele nieuwe
ouders in uw kennissen en vriendenkring
te geven. Bent u tevreden? Vertel het
dan vooral door! Het is in het directe
belang van uw kind want zonder
voldoende leerlingeninstroom zal de
Voorzitter MR&
Hoofdluis coördinator
Marlous Beemsterboer
Mr_dezilvermeeuw@opoijmond.nl

school uiteindelijk niet kunnen
voortbestaan. En dat zou eeuwig zonde
zijn nietwaar?
Zieken
U heeft eerder dit jaar een brief
ontvangen van het bestuur over het
tekort aan invallers en de gevolgen
hiervan. Juf Diana is sinds maandag ziek
en we hebben intern alle zeilen bij gezet
om de lessen door te laten gaan. Tot en
met vandaag is dit gelukt.
Morgen is stamgroep 7/8 vrij. We hopen
dat Diana maandag weer hersteld is en
wensen haar veel beterschap toe.
Bezoek leerlingen Unit 2
Verpleeghuis Heemskerk
Voor ouderen zijn de feestdagen soms
niet zo feestelijk als we zouden willen.
Veel ouderen voelen zich juist met deze
dagen eenzamer dan andere maanden
van het jaar. Daarom bezoeken onze
leerlingen van Unit 2 aanstaande
maandag Verpleeghuis Heemskerk. Zij
zingen daar kerstliedjes en delen
zelfgemaakte kaarten uit. Zo dragen we
als school een klein steentje bij en leren
we de kinderen hoe je voor elkaar kunt
zorgen door aandacht te hebben voor
een ander.
MR
In de bijlage treft u een schrijven van de
MR aan waarin zij zich aan u voorstellen.
Zo wet u welke ouders u in school kunt
aanspreken als u een vraag op
opmerking heeft over of voor de MR.
Namens het team, Sandra Dannenburg
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Bericht van de overblijf
Donderdag 20 december is er geen
overblijf en is er geen kaartverkoop.
Mocht uw kaart op zijn dan kan dit na de
vakantie worden geregeld.
Kerststukjes maken.
Woensdagochtend 19 december gaan de
kinderen een kerststukje maken.
Zij hebben hier wel wat spulletjes voor
nodig. Wilt u uw kind een potje met nat
oase erin, insteekspulletjes en een (nep)
kaars/waxinelichtje mee meegeven?
Ook zijn korte takjes groen van harte
welkom. Denk aan conifeer,
dennentakjes, hulst, klimop, ed.
De kinderen zorgen er dan voor, dat u
met Kerst een mooi stukje op tafel heeft
staan!

De deuren gaan 10 minuten voor
aanvang open (17.05 uur). Op dat
moment kunt u ook het eten naar de
klas brengen.
Vanaf 18.00 kunt u op het plein een
glühwein of warme chocolademelk
komen drinken. Dit wordt verzorgd door
de Ouderraad. De kinderen zorgen om
18.30 voor een leuke afsluiting. U bent
van harte welkom om te komen kijken!
Na afloop kunt u de klas in om de
schalen, kerststukjes e.d. op te halen.
Bij voorbaat willen we, mede namens
alle kinderen, de koks en kokkinnen
bedanken voor alle heerlijkheden!

Graag in een tasje voorzien van naam.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

De Zilvermeeuw bestaat 9
januari 65 jaar!

Kerstdiner 20 december 2018
Donderdagavond 20 december houden
we weer ons jaarlijkse kerstdiner op
school.
In de groepen 1 t/m 5 hangen de
intekenlijsten waarop u kunt aangeven
wat u graag wilt maken. De groepen 6
t/m 8 bespreken met de leerkracht wat
zij graag willen maken.
Het diner begint om 17.15 uur en
eindigt om 18.30 uur. Alle kinderen
mogen donderdagochtend zelf een bord,
beker en bestek (voorzien van hun
naam) meenemen.
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Dit vieren we natuurlijk en wel als volgt:
HEEL DE ZILVERMEEUW BAKT
woensdagochtend 9 januari onder
schooltijd. Veel ouders hebben zich al
aangemeld, bedankt! We zijn nog op
zoek naar nog enkele ouders, oma’s of
opa’s in Unit 3. Kunt u een groepje
begeleiden met bakken of kunt u thuis
iets afbakken? Geef het even door aan
de leerkracht van uw kind.
Donderdag 10 januari van 15.0016.00 uur is het feest in school en kan
iedereen de baksels van de leerlingen
komen proeven. De leerlingen
presenteren en verkopen alles wat zij
hebben gemaakt, dus neemt u
voldoende (klein)geld mee voor al dat
lekkers. Bij de ingang van school kunt u
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bonnen kopen die in te wisselen zijn bij
de verschillende kraampjes.
Om 15.30 uur maakt een vakjury in het
speellokaal de drie winnaars van HEEL
DE ZILVERMEEUW BAKT bekend.
Verder zal er worden gestreden om de
titel ‘de beste smakker’ tijdens de
wedstrijd HEEL DE ZILVERMEEUW
SMAKT.
School basketbaltoernooi
Vrijdag 28 december spelen er twee
teams van De Zilvermeeuw mee met het
schoolbasketbaltoernooi. Komt u de
teams even aanmoedigen in sportzaal De
Waterakkers? Groep 8 speelt in de
ochtend en groep 6 in de middag. De
deelnemende leerlingen hebben van juf
Ingrid een brief mee naar huis gekregen
met alle informatie
Opbrengst Jumbo actie
U heeft 2691 punten voor ons gespaard!
Hier kunnen we materiaal voor school
mee bestellen. Alle ouders die hebben
geholpen met het sparen, helpen
scannen van de codes en/of het
leeghalen van de bak bij de
Jumbo....bedankt!

Voorzitter MR&
Hoofdluis coördinator
Marlous Beemsterboer
Mr_dezilvermeeuw@opoijmond.nl

Voorzitter OR:
Rebecca Egbers
or@obsdezilvermeeuw.nl

Tussenschoolse opvang:
Nettie Ooteman en Mirjam de Wit
Aanwezig: ma/do 8.30 u-9.00u
TSO@obsdezilvermeeuw.nl

