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CONTACTPERSONEN
VOORZITTER MR:
Jacco de Wit
telefoonnummer 253164
mr@obsdezilvermeeuw.nl

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

COÖRDINATOR
HOOFDLUIS:
Marina Vos:
telefoonnummer 232646
(aanwezig: di/vr)
marina.vos@obsdezilvermeeuw.nl

Week van het openbaar onderwijs
Deze week is het de week van het openbaar onderwijs.
Het motto van deze week is altijd: ‘Ik ben welkom’.
En…… u bent van harte welkom!!
Gisteren en vandaag zijn al veel ouders op school geweest
om samen met zoon of dochter een les te
volgen (zie de foto’s hieronder).
Dat kan ook nog gedurende de rest van
de week.
Vraag voor een mogelijkheid even na bij
de groepsleerkracht.
Schoolfotograaf
Op dinsdag 5 april komt de schoolfotograaf.
Vanaf dinsdag 29 maart hangt in de hal bij
het directiekantoor een intekenlijst voor het
laten maken van een foto van broer/zusjes
die niet (meer) op onze school zitten.
Paasontbijt
Donderdag 24 maart hebben we weer een heerlijk
paasontbijt op school!
De kinderen kunnen dan om 8.30 uur aanschuiven aan een
gezellig gedekte tafel.
Voor al het eten en drinken wordt gezorgd.
Wel moeten de kinderen woensdag 23 maart zelf een bord,
bestek en beker meenemen.
Neem dit mee in een tas voorzien van naam.
De kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 doen
weer mee met de spannende eitje-tik-wedstrijd!
Neem daarvoor een hardgekookt ei mee.
Uit iedere groep gaan er twee door naar de finale.
Degene met het sterkste ei verdient de eitje-tikwisselbeker!

School gesloten op:
Vrijdag 25 maart
Maandag 28 maart

Hoofdluiscontrole
Bij de hercontrole
van groep 4 en bij de
vorige keer afwezige leerlingen van de andere groepen zijn geen
luizen/neten gevonden.
De Zilvermeeuw is nu dus weer hoofdluisvrij !!
Oproep:
Voor expressie is groep 7 en 8 op zoek naar de volgende spullen:
- Stenen tegeltjes kleur wit of lichtgrijs. Afmeting ongeveer 15 x 15 cm.
Deze tegeltjes worden gebruikt om een tekening op te maken.
- Stukken afval MDF om een aquarium op te maken, kleur wit of een andere lichte kleur.
Afmeting ongeveer 40 x 20 cm.
- Kralen (niet te klein) die niet meer gebruikt worden.
- Schelpen
U kunt de spullen bij juf Sonja van groep 8 inleveren. Alvast bedankt!

Veldvoetbaltoernooi groep 7 en 8
Voor alle andere ouders en leerlingen... zet woensdag 30 maart in de agenda en kom
onze 3 teams aanmoedigen! Wij rekenen op u en jullie!
Speelschema woensdag 30 maart:
De jongens en meiden van groep 7 en 8 spelen op woensdag 30 maart bij ADO’20.
Aanvang Veld Groep 8 jongens
13:55
D
Zilvermeeuw - Lunetten
14:20
E
Otterkolken - Zilvermeeuw
15:10
A1 Penalty-Bokaal meisjes én jongens
15:55
E
Kariboe - Zilvermeeuw
16:45
D
Leonardus – Zilvermeeuw
Aanvang
13:30
14:20
15:10
15:55
16:20

Veld
C
F
A1
F
F

Aanvang
13:30
14:45
15:10
15:55
16:20

Veld
A2
A1
A1
A2
A1

Groep 7 jongens en meiden
Rinket - Zilvermeeuw
Zilvermeeuw – Anne Frank
Penalty-Bokaal meisjes én jongens
Zilvermeeuw - Bareel
Zilvermeeuw - Lunetten
Groep 8 meiden
Zevenhoeven - Zilvermeeuw
Bareel - Zilvermeeuw
Penalty-Bokaal meisjes én jongens
Zilvermeeuw – Anne Frank
Tweespan - Zilvermeeuw

Krantenactie
A.s. donderdag 24 maart zal er vanaf 15.30 uur weer iemand van de ouderraad bij de
papiercontainer op het plein staan. U kunt dan uw oud papier komen brengen.
De school ontvangt per kilo een bepaald bedrag, dit geld komt ten goede aan de kinderen.
U ontvangt per volle tas 1 waardepunt. Bij 25 punten ontvang je een Bart Smit-bon t.w.v. € 2,50.
Wilt u geen bonnen ontvangen, maar wel oud papier inleveren?
De container is elke dag open tot 16.00 uur. De container staat bij het hek op het schoolplein.
De overige data dit schooljaar zijn:
Donderdag 7 april
Donderdag 21 april
Donderdag 12 mei
Donderdag 26 mei
Donderdag 9 juni
Donderdag 23 juni
Donderdag 7 juli
Het Erikfestival
Als school doen we dit jaar mee met Het Erikfestival. Dit festival wordt jaarlijks door Stichting
Ezelsvrienden georganiseerd.
Op zaterdag 28 mei is op het Buitenpodium bij de Nozem & de Non de finale!!
Alle basisscholen van Heemskerk sturen een kandidaat, groepje of act in. De winnaar wint een
schoolreisje voor de hele klas.
Als school doen we hier aan mee. Kinderen (individueel of in een groepje) kunnen zich tot 1 april in
de klas opgeven met een liedje en/of dansje.
Op vrijdag 8 april zal er in elke groep een voorronde worden gehouden.
Elke groep levert een winnaar. Deze winnaars gaan door naar de schoolfinale op vrijdag 15 april.
De winnaar van de schoolfinale gaat door naar de grote finale: het Erikfestival.
Dus als je je wilt laten zien hoe goed je kunt zingen en/of dansen, dan kun je je opgeven in de klas
en wie weet ben jij degene die door gaat naar de grote finale op 28 mei en win je misschien voor
jouw klas een SCHOOLREISJE!

Afzwemmen voor C
Er mogten 11 kinderen afzwemmen voor hun c diploma dat was
menno.jet.ryan.romy.melissa.mees.nikhil.iris.anouk.annick.sem iedereen vond het
heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel leuk ik natuurlijk ook .we maakten een koprol we
gingen door het gat en 4 bannen met kleeding aan maar het was
heeeeeeeeeeeeeeeeeel zwaar en moeilijk er kwaamen ook heel veel mensen naar ons
kijken ze klapten heel hart voor ons dat was wel fijn
van melissa
hallo allemaal. Ik ging afzwemmen voor me c. er kwaamen heel veel mensen ze
gingen klappen als je door het gat ging dan gaan ze klappen en dan moet je nog
baanen zwemmen en we moestenook met kleeren aan zwemmen
van mees

jeeee! Ik ga afzwemmem voor me c diploma en ik mag met 11 mensen
afzwemmen en het zijn? Jet.ivana.iris.anouk.sem.mees.melissa.nikhil.
romy.ryan.annick leuk heeee eerst moesten we een koprol en daarna gingen
duiken door de gat en de pion aan raken en daarna naar boven en toen ging
iedereen voor ons klappen en zijden jeeeeee en wat het leukste was ik mog als
eerst de diploma en oja we moesten met kleren aan zwemmen en dat was leuk
van romy
hoi ik ben nikhil we gaan af zwemen joepi! met kleren en er gingen 11 kinderen
af zwemen en de vaders en moedersVADERS. We moesten met kleren aan
zwemmenen het was echt moelek. Deze kinderen zitten in onze klas die gingen
afzwemmen. Menno, Rayen en ik en Annick en Romy en Mees en Sem en Melissa
Iris, en Anouk EN MELISSA en het was leuk! We kregen onze C diploma en het
was hhhhhhhhhheeeeelll leuk en daarna gingen we douce.

Het team van De Zilvermeeuw wenst u:

