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Agenda
Wo 5 dec
Do 6 dec
Ma 10 dec
Do 13 dec
Ma 17 dec
Do 20 dec
Vrij 21 dec

Fenna en haar zoon
Fenna bezocht afgelopen woensdag met
haar zoontje De Zilvermeeuw. De
leerlingen vonden het erg leuk om
Reinier te kunnen bewonderen. Reinier
was erg wakker in de klassen, weer thuis
heeft hij heel lang geslapen, moe van
alle indrukken.

sinterklaasviering
Inloop 8.30-9.00 uur
MR extra
Schooljournaal
Unit2 bezoek verpleeghuis
Heemskerk
Middag
geen
les,
kerstviering 17.15-18.30
uur
12.00
u
start
kerstvakantie

Namens het team, Sandra Dannenburg

Weekinfo
Zoals u wellicht weet is De Zilvermeeuw
onderdeel van Stichting OPO Ijmond.
Rechts bij de hoofdingang kun u vanaf
vandaag het strategisch beleidsplan
2018-2022 van OPO IjMond aan de muur
zien hangen.
MR
De MR heeft 22 november weer
vergaderd, voor het eerst met de nieuwe
bezetting. De begroting voor 2019 is
besproken en de MR heeft een positief
advies gegeven. 10 december is er een
extra bijeenkomst met bestuurder
Martijn van Embden en Marian Veenman,
clusterdirecteur van OPO Ijmond waarin
de fusie tussen De Kariboe en De
Zilvermeeuw verder besproken zal
worden. De intentie is om het gehele
traject voor de zomervakantie positief te
hebben afgerond.
Inloop 6 december
Donderdagochtend starten we iets later
op wegens Sinterklaasavond op 5
december. Van 8.30 uur tot 9.00 uur
kunnen de leerlingen binnenkomen. Om
9.00 uur starten we de lessen. Unit 2
start om 9.00 uur met de gymles.
Voorzitter MR&
Hoofdluis coördinator
Marlous Beemsterboer
Mr_dezilvermeeuw@opoijmond.nl

Sinterklaasviering
Volgende week woensdag is het eindelijk
zover. We krijgen dan bezoek van
Sinterklaas en zijn Pieten. Om kwart voor
9 gaan we ze ontvangen op het plein.
Ouders die het leuk vinden, mogen
natuurlijk komen kijken. Na ontvangst van
Sint en zijn Pieten gaan we er binnen een
mooie feestdag van maken. De leerlingen
hoeven geen eten en drinken mee te
nemen, daar wordt voor gezorgd.
Donderdag 6 december mogen de
kinderen een gekregen cadeautje
meenemen naar school. Let er wel op dat
er geen kleine onderdelen bij zijn, die snel
kwijt kunnen raken of dat het een cadeau
is wat snel kapot kan gaan.
Unit 3 werkt met surprises, de lootjes zijn
getrokken en alle leerlingen hebben 4
euro meegekregen voor een cadeautje.
Dinsdag 4 december leveren de leerlingen
de surprises met gedicht in zodat dit
allemaal klaargezet kan worden en wij
woensdag na de ontvangst van de Sint
kunnen beginnen.
We hebben er erg veel zin in!

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

Vooraankondiging!
In januari bestaat onze school alweer 65
jaar! Dit willen we graag vieren met u en
de kinderen! Het lijkt ons leuk om op
woensdag 9 januari HEEL DE
ZILVERMEEUW BAKT te organiseren! Het
idee is om in groepjes van 6 tot 8 kinderen
iets lekkers en feestelijks te gaan bakken!
Het zou fijn zijn als dat bij u thuis kan! Hier
heeft u een oven en voor de kinderen is
het leuk om in een andere omgeving aan
het werk te gaan! We denken dan aan cup
cakejes, muffins, appeltaart, koekjes of
misschien heeft u zelf een goed idee!
Natuurlijk kan het ook op school als u
thuis geen gelegenheid heeft, maar we
hebben geen oven op school!
Voordat we verder gaan met het
uitwerken van dit plan, willen we graag
weten op hoeveel ouders we kunnen
rekenen. De leerlingen krijgen morgen of
maandag de brief mee naar huis met een
invulstrookje.

We zijn op zoek naar leerlingen uit de
groep 5 en 6 die het leuk vinden om mee
te doen.
Dus; heb je je nog niet aangemeld maar
vind je het wel leuk om mee te doen!
Meld je dan zo snel mogelijk aan bij de
leerkracht.
Uiterlijk maandag 3 december moeten de
teams worden inschrijven!!
juf Ingrid
Oud leerlingen bezoeken openbare
basisschool De Zilvermeeuw
Na 65 jaar bezoeken Ada Spieker (75) en Dick
de Koning (75) hun oude lagere school,
inmiddels beter bekend als De Zilvermeeuw
van Stichting OPOIJMOND. In 1953 opent de
eerste Openbare Lagere School van Heemkerk
haar deuren. Het gebouw bestaat de eerste
jaren uit 2 lokalen, door de tijd heen is het
sfeervolle historische gebouw stukje bij beetje
uitgebreid. De hoge ramen, grote lokalen en
vloeren met mozaïek erin verwerkt, Dick en
Ada gaan even terug in de tijd....
Nieuwsgierig naar het gehele artikel? Zie de
bijlage voor het gehele artikel.

School basketbaltoernooi
Op vrijdag 28 december vindt het
jaarlijkse school Basketbaltoernooi plaats
voor leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8.
We kunnen 1 team aanmelden met
leerlingen van groep 7 / 8.
Voor het team met leerlingen uit de
groepen 5 en 6 hebben tot op heden 3
aanmeldingen.

Voorzitter MR&
Hoofdluis coördinator
Marlous Beemsterboer
Mr_dezilvermeeuw@opoijmond.nl
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Rebecca Egbers
or@obsdezilvermeeuw.nl
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Nettie Ooteman en Mirjam de Wit
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Sjaal kwijt!
Heeft u een blauwe sjaal van het merk
Vingino gevonden? Een leerling uit Unit 2
is hem kwijt....

De groep ouders bestaat op dit moment
alleen maar uit moeders, maar ook vaders
zijn van harte welkomJ

Bericht van de Ouderraad
Beste ouder(s)/zorg(st)er(s),
Via deze weg wil ik u oproepen om na te
denken om lid te worden van onze OR. Wij
zijn op dit moment met 9 ouders en 2
juffen. In het schooljaar 2019-2020 zullen
er in ieder geval 5 ouders zijn die afscheid
nemen omdat hun kinderen dan naar het
voortgezet onderwijs gaan.
Wij willen rustig aan beginnen met nieuwe
leden om die wegwijs te maken in de
ouderraad.
Wat kunt U verwachten van ons:
Wij zijn een vrolijke groep ouders die
graag zien dat alle kinderen het naar hun
zin hebben op school. Wij regelen onder
andere:
* Sint maartensnoep/fruit
* Sinterklaasfeest
* School versieren in kerstsfeer
* kerstdiner
* school weer terugbrengen in normale
staat na kerstdiner
* verjaardag school
* paasontbijt
* avondvierdaagse
* musical
* schoolsport
* en andere zaken waar de juffen onze
hulp bij kunnen gebruiken
We verdelen alles in werkgroepen en per
werkgroep zijn een aantal ouders
verantwoordelijk.
Wat verwachten wij van U:
* enthousiasme
* goede samenwerking

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

Graag voor de kerstvakantie een reactie
als u geïnteresseerd bent, u kunt een mail
sturen naar or@obsdezilvermeeuw.nl.
Namens de ouderraad,
Rebecca Egbers
Nog een bericht van de Ouderraad!
Beste ouder, verzorger,
Denkt u er nog aan om de ouderbijdrage
voor uw kind/kinderen over te maken? De
ouderbijdrage voor dit schooljaar is
vastgesteld op € 19,00 per kind. Dit kunt u
overmaken op:
Rekening: NL50 INGB 0000 7555 26
Ten name van: Ouderraad OBS De
Zilvermeeuw
Onder vermelding van: OB + Naam en
stamgroep van uw kind
Als u al betaald heeft, is dit bericht
uiteraard niet voor u van toepassing en
danken wij u hartelijk voor uw betaling.
Namens de ouderraad,
Suzanne Paap
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