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Agenda
1 juli
2 juli
4 juli
8 juli
11 juli

Bouwcontainer op het
plein gr 1 t/m 5
Fenna hele dag op
bestuurskantoor
Spring op het plein (vanaf
15.00u) Meer info volgt.
Musical groep 8
Laatste schooldag;
12.00u zomervakantie

Weekinfo
Vandaag is juf Tineke weer even langs
geweest op school. Super fijn om haar
weer te zien. Gelukkig heeft zij ons net
zo gemist als wij haar. Ook juf Miriam
(TSO-leidster) is vandaag even op
bezoek geweest. Goed om haar ook weer
te zien. Vandaag dus weer een dag met
allemaal bekende gezichten.
Wellicht is het u opgevallen dat er
allemaal modder op het plein bij het hek
lag. De peuters van de Evelaer hebben
vanmorgen meegedaan met de nationale
modderdag. Leuk om te zien hoeveel
plezier ze ermee hadden. Morgen hebben
ze nog een moddermoment.
Fijn dat iedereen schoolreisje en kamp
weer betaald heeft. Bedankt!
Afgelopen vrijdag hebben wij met elkaar
een studiedag gehad. Deze stond in het
teken van volgend schooljaar, de
trendanalyse van de CITO’s en de
onderwijsbehoeften van de kinderen.
Afscheid juf Lindy
Beste ouders,
Na 19 jaar met veel plezier op de
Zilvermeeuw te hebben gewerkt, is het
volgend schooljaar tijd op mijn vleugels
uit te slaan. Volgend schooljaar ga ik op
een basisschool werken van een andere
stichting. Ik zal het fijne contact met alle
ouders, alle lieve kinderen, de actieve
stagiaires en de geweldige collega's
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enorm missen. Graag wil ik iedereen
bedanken voor de fijne tijd op de
Zilvermeeuw.
Lieve groet,
Lindy Albers
Wie juf Lindy gaat vervangen is nog
even de vraag. We hebben een vacature
uitstaan voor Unit 2 en ziektevervanging
voor Unit 3. Zodra er meer bekent is,
brengen we u op de hoogte.
Spring op het plein 4 juli
Welschap, de Evelear en De Zilvermeeuw
organiseren van 15.00u tot 16.00u
‘Spring op het plein’ voor de hele buurt.
Er zijn allemaal spelletjes voor de
kinderen en er is een klein
rommelmarktje. De koffie en thee staat
voor u klaar. U komt toch ook?
De kinderen hebben allemaal een poster
meegekregen, wij zouden het fijn vinden
als u deze voor uw raam ophangt.
Laatste schooldag
Donderdag 11 juli is het weer zover,
de laatste schooldag!
Op school zijn we al druk met de
voorbereidingen bezig, want
op de laatste schooldag is de finale van
De Zilvermeeuw got talent!
Wij willen u ook voor dit schooljaar weer
bedanken voor uw inzet. Daarom
nodigen wij u uit om deze finale met ons
te komen bekijken! Wie er precies in de
finale terecht komen is nog niet bekend
De voorrondes zullen snel worden
gehouden in de unit.
De leerlingen worden 's ochtends
om half 9 verwacht. Zij doen dan eerst
iets leuks in de klas en in de gymzaal
met juf Saskia. (Daarom nog graag de
gymschoenen op school laten.)
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De leerlingen hoeven geen eten en
drinken mee te nemen.
U kunt bij ons aanschuiven, vanaf 10:30
uur, op het plein om te komen kijken
naar de optredens! Bij slecht weer
gebeurt dit in het speellokaal. Wij
zouden het fijn vinden om te weten of u
er dan bij bent. Dit kunt u doorgeven
aan de klassenleerkracht.
Om 12 uur zijn de leerlingen uit en
gaat de vakantie beginnen!
We hebben er heel veel zin in!

Gymnastiekrooster 2019-2020
Woensdag –
Vakleerkracht: Harry
v.d. Burg

Donderdag –
Vakleerkracht:
Saskia Jansen

08.30 09.20

Groep 1/2

08.30 09.20

Groep 7

09.35 10.20

Groep 3/4/5

09.20 10.05

Groep 5/6

10.20 11.05

Stamgroep
6/7

10.05 10.50

Groep 8

11.05 11.50

Stamgroep
7/8

Groep 3/4 zal op vrijdag weer zwemmen.
Het jaar rond
In de bijlage vindt u de activiteiten in het
jaar 2019-2020. Op de website vindt u
de actuele data en via Parro krijgt u een
berichtje van alle belangrijke dagen.

Schoolvakanties en studiedagen
2019/2020
Herfstvakantie: 19 t/m 27 okt.
Kerstvakantie: 21 dec t/m 5 jan
Voorjaarsvakantie: 15 t/m 23 feb
LET OP! Goede vrijdag geen vrij.
Tweede Paasdag: 13 april
Meivakantie: 25 april t/m 10 mei
Hemelvaart: 21 t/m 22 mei
Pinksteren: 1 juni
Zomervakantie 3 juli t/m 16 aug
Studiedagen
Maandag 23 september
Woensdag 9 oktober
Vrijdag 6 december
Vrijdagmiddag 20 december
Woensdag 12 februari
Dinsdag 17 maart
Vrijdag 12 juni
Donderdagmiddag 2 juli

VOORZITTER MR:
Marlous Beemsterboer
mr_dezilvermeeuw
@opoijmond.nl

VOORZITTER OR:
Rebecca Egbers
or@obsdezilvermeeuw.nl

MR-verkiezing
Wij hebben geen nieuwe aanmeldingen
gehad voor de medezeggenschapsraad.
Per 1 augustus zullen Peter de Groot en
Marlous Beemsterboer de ouders
vertegenwoordigen als MR-leden.
Parro
Wij zijn volop bezig met Parro. Zoals u
merkt krijgt u berichtjes via deze app.
Voor ons wordt het makkelijker om uw
hulp te vragen en u te informeren.
Uiteindelijk willen we onder andere de
nieuwsbrief, gespreksplanner voor
oudergesprekken en de agenda ook via
Parro gaan inzetten. We hebben
daarvoor het liefst wel 100%
bereikbaarheid. Bij Unit 1 hebben we
100%, bij Unit 2 moeten nog 2 gezinnen
zich aanmelden en bij Unit 3 nog 4. Fijn
dat iedereen zo actief is.
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Vakantie bibliotheek
Hoe kun je het leesniveau op peil houden
in de zomervakantie?
Het is bijna zomervakantie! Tijd om
lekker te luieren. Maar wist je dat het
leesniveau van je kind in de
zomervakantie stil blijft staan? Of zelfs
achteruit kan gaan?
Dat gebeurt natuurlijk niet als je kind
tijdens de vakantie blijft lezen. Dan kan
het zelfs zo zijn dat het leesniveau hoger
is. Samen kunnen we er voor zorgen dat
je kind tijdens de vakantie
leeskilometers blijft maken!
Zomerlees Bingo
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Hierop kan je kind per gelezen kwartier
(of langer) een vakje weg strepen. In
alle vakjes staan opdrachten die over
boeken en lezen gaan.
Om het bibliotheekbezoek van je kind te
stimuleren zijn er verschillende vakjes
die verwijzen naar de bibliotheek. En…,
je kind krijgt een leuke verrassing in de
bibliotheek in Beverwijk of Heemskerk
als er 15 vakjes afgekruist zijn. Wel de
bingokaart meenemen!
De Zomerlees Bingo kaarten zijn ook in
de bibliotheek verkrijgbaar.
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