Schooljournaal
O.B.S. De Zilvermeeuw, De Visserstraat 6a,1964 ST Heemskerk,
T: 0251 – 232 646 E: directie@obsdezilvermeeuw.nl
W: www.obsdezilvermeeuw.nl

voor de week van 21 april 2015

Verkeersexamen groep 7

CONTACTPERSONEN
VOORZITTER MR:
Jacco de Wit
telefoonnummer 253164

VOORZITTER OR:
Simone van Esch
telefoonnummer 241043
or@obsdezilvermeeuw.nl

COÖRDINATIE
TUSSENSCHOOLSE OPVANG:
Nettie Ooteman
Miriam de Wit:
(aanwezig: ma en do 8.30 uur /
9.00 uur)
Aan en afmelden via dit mailadres
TSO@obsdezilvermeeuw.nl

Alle leerlingen zijn geslaagd voor het Schriftelijk
Verkeersexamen; gefeliciteerd!
Daarnaast zijn alle fietsen goedgekeurd, zodat iedereen
kan meedoen met het Praktisch Verkeersexamen op
dinsdag 19 mei a.s. Bij dit examen zal een uitgezette
route in de gemeente Heemskerk worden afgelegd op de
eigen fiets. Controleurs zullen beoordelen of er volgens de
regels aan het verkeer wordt deelgenomen, zo wordt er
gekeken naar: voorsorteren, richting aangeven, voorrang
verlenen, stoppen bij rood verkeerslicht enz. De leerlingen
hebben vorige week de af te leggen route mee naar huis
gekregen, zodat zij deze enige malen met de ouders
kunnen oefenen. (NB: het examen is op de dinsdag na de 2
weken meivakantie)
Inmiddels zijn er voldoende hulpouders die langs de route
zullen controleren. Deze ouders ontvangen binnenkort
nadere informatie.

COÖRDINATOR
HOOFDLUIS:
Marina Vos:
telefoonnummer 232 646
(aanwezig: di/vrij)

Krantenactie

Donderdag 23 april en vrijdag 24 april staat de rode papiercontainer voor de krantenactie weer op de
parkeerplaats tegenover de school.
U kunt hier uw oud papier brengen van 15.30 uur tot 16.00 uur. Voor elke volle tas ontvangt u een
waardebon, als u 25 punten heeft gespaard ontvangt u een Bart Smit-bon t.w.v. € 2,50. Deze bonnen
zijn op beide dagen te verkrijgen bij de container. U kunt natuurlijk ook verder sparen voor hogere
bedragen. De bonnen blijven geldig, dus hoe meer u spaart, hoe hoger de beloning!

Het geld dat wordt opgehaald met de krantenactie komt ten goede aan de kinderen van De
Zilvermeeuw.
De laatste krantenactie dit jaar zal zijn op:
donderdag 25 en vrijdag 26 juni
Wij hopen dat jullie veel oud papier komen brengen!

Koningsspelen vrijdag 24 april
We hebben het al eerder bericht, maar a.s. vrijdag vieren wij Koningsdag op school. De dag zal in
het teken staan van sporten. De onderbouw blijft op school en hebben de gewone schooltijden.
De bovenbouw heeft sportdag op het strand in Wijk aan Zee. Alle ouders hebben hierover bericht
gehad. De ouders die zich hebben opgegeven om te rijden, zullen deze week nog een mail
ontvangen met informatie hierover. De koningsspelen van de bovenbouw zijn live te volgen via
Tym.nl. U kunt live meekijken via de onderstaande link: http://www.tym.nl/volg-live-dekoningsspelen-2015/. Vanaf 24 april rond de klok van 09:00 uur starten we hier met alle updates.
Wilt u ook nog even denken aan een lunchpakket voor uw kind? En voldoende drinken?
Alle kinderen mogen in het oranje gekleed komen!

Schoolhandbaltoernooi woensdag 22 april
Op Sportcomplex Assumburg wordt er woensdagmiddag 22 april gestreden om de handbalbeker.
Wij doen mee met 3 teams; 1 jongens- en 2 meisjesteams.
Hieronder het wedstrijdschema:
Jongens 1
13.20 – 13.40 veld 2

Kariboe J1

- Zilvermeeuw J1

14.00 – 14.20 veld 2

Zilvermeeuw J1 – Zevenhoeven J1

14.40 – 15.00 veld 2

Anne Frank J1

16.20 – 16.40 veld 3

Zilvermeeuw J1 – Tweespan J1

- Zilvermeeuw J1

Meisjes 1
13.40 – 14.00

veld 1 Otterkolken M1

- Zilvermeeuw M1

14.20 – 14.40

veld 3 Leonardus M1

- Zilvermeeuw M1

15.40 – 16.00

veld 1 Zevenhoeven M1 – Zilvermeeuw M1

Meisjes 2
13.40 – 14.00

veld 2 Zilvermeeuw M2 - Anne Frank M1

15.00 – 15.20

veld 1 Kariboe M1

15.40 – 16.00

veld 2 Zilvermeeuw M2 - Tweespan M1

Finales worden gespeeld om 16.40 uur
Prijsuitreiking is om 17.10 uur.

- Zilvermeeuw M2

Open huis bij Welschap Kinderopvang!
Zaterdag 2 mei van 10.00- 12.00 uur
BSO de Kameleon, in buurtcentrum het Spectrum, Lauraplein 1 te Heemskerk

