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Donderdag 24 januari draag ik mijn
werkzaamheden over. Ik wil u via deze
weg hartelijk danken voor uw warme
ontvangst op De Zilvermeeuw en de
prettige samenwerking. Ik wens deze
prachtige school en het team de
leerlingen toe die ze verdienen. Met uw
hulp gaat dat zeker lukken, dus... hoort
zegt het voort!

Ouderraad vergadering
Laatste werkdag Sandra
Einde verlof Fenna
Schooljournaal
Studiedag, leerlingen vrij
Rapportgesprekbriefjes
mee
Rapporten mee
voorjaarsvakantie

Sandra Dannenburg

Rapportgesprekken/
definitief advies groep 8

Heel de Zilvermeeuw bakt!
Het feest was een groot succes en heeft
Het Kennemerdagblad van vrijdag 11
januari gehaald! We zijn nog op zoek
naar een exemplaar van die dag. Kijkt u
voor een mooie impressie op onze
facebookpagina.

Weekinfo
Cito’s, rapporten en gesprekken
Het 65-jarig feest heeft de leerlingen
veel geleerd en plezier bezorgd. Nu gaan
we ons focussen op de voorbereidingen
en afnames van de Citotoetsen. We
maken een kleine aanpassing in de
jaarkalender met het rapport en de
rapportgesprekken. Zie de agenda voor
de aangepaste data. De gesprekken van
Unit 2 en 3 zijn met ouders en
leerlingen.
Afscheid De Zilvermeeuw
Volgende week is het verlof van Fenna
afgelopen. Vorige week is Fenna al
aanwezig geweest bij de
fusieprojectgroep De projectgroep komt
nog 2 keer bij elkaar om onder
begeleiding van een externe alle zaken
te bespreken die van belang zijn voor
een goed verloop van de fusie tussen De
Kariboe en De Zilvermeeuw. U bent
hierover geïnformeerd door een brief van
het bestuur. De eerste bijeenkomst is
positief verlopen.
Ik ben volgende week woensdag en
donderdag voor het laatst aanwezig.
Voorzitter MR&
Hoofdluis coördinator
Marlous Beemsterboer
Mr_dezilvermeeuw@opoijmond.nl

Alle leerlingen hebben als aandenken
een mooie sleutelhanger van De
Zilvermeeuw ontvangen. De opbrengst
van het feest is 225,65 euro. Op het
schoolplein komt dit jaar een nieuwe
boom. De leerlingenraad heeft
aangegeven dat de leerlingen daar graag
een bankje omheen willen.
Zoals afgelopen vrijdag al is gemeld zijn
er nog een aantal groepjes die met Heel
De Zilvermeeuw bakt in de prijzen zijn
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gevallen met als criterium
‘samenwerking’:
De 1e prijs is op initiatief van mevrouw
De Jong, moeder van Priscilla en Alicia
tot stand gekomen. Hartelijk dank!
1e prijs, Bezoek aan Pattiserie Leek:
Tess, Christiaan, Jaynan, Lotte, Yeicel,
Jacky, Semih en Delinda.
2e prijs, bakmixen:
Noor, Lara, Milou, Beza, Rosanna, Katie,
Sem V., Mees F., Nikhil.
3e prijs. Bakvormpjes:
Mickey-Mae, Charissa, Kas, Storm, Troy.
Lief en Leed
Overblijf coördinator Miriam is tijdelijk
niet aanwezig bij de overblijf wegens
ziekte. Momenteel wordt onderzocht wat
er precies aan de hand is. Wij wensen
haar veel beterschap toe.
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