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 30 maart 2015
Vandaag 31 maart studiedag; de leerlingen zijn vrij.
Paasontbijt

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

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

Op donderdag 2 april houden we in alle groepen weer het
traditionele paasontbijt. De kinderen hoeven thuis dus niet
uitgebreid te ontbijten, want op school staat voor alle
kinderen een heerlijk ontbijt klaar in de groep. Alle kinderen
moeten woensdag 1 april bord, beker en bestek meenemen
voorzien van hun naam (in een plastic tasje).
Ook dit jaar zal het eitje tik weer worden georganiseerd
voor de groepen 3 t/m 8. Hiervoor moeten de kinderen een
hard gekookt ei meenemen. Voor het paasontbijt zelf
mogen de kinderen die dat lekker vinden ook een hard
gekookt ei meenemen.
Workshop voor de onderbouw
Afgelopen woensdag hebben de leerkrachten van de
onderbouw een workshop gevolgd op school. Margot
Wouterse heeft een speelmethodiek ontwikkeld en werkt
daarmee op scholen in Limburg. Zij heeft op inspirerende
manier laten zien en ervaren hoe je de woordenschat van
kinderen uit kunt breiden door zelf voor te spelen en door
middel van handpantomime. We hebben ook veel ideeën
gekregen hoe we met kinderen mee kunnen spelen. Dit
helpt kinderen om zich verder te ontwikkelen. Op haar
website staan filmpjes met ideeën die ook thuis goed
bruikbaar zijn. www.speelpleziermethodiek.nl.

Schoolvoetbaltoernooi.
Op woensdagmiddag 1 april doen de groepen 7 en 8 weer mee met het jaarlijks terugkerende
voetbaltoernooi. Dit keer spelen wij op de velden van ODIN’59.
Er zijn 2 jongens teams die deelnemen en 1 meisjesteam. De meisjes hebben al een aantal
dinsdagen getraind en de jongens hebben een oefenwedstrijd tegen elkaar gespeeld.
Programma
Jongens 1
13.30 Lunette 1-Zilvermeeuw 1
14.05
14.40 Bareel 1- Zilvermeeuw 1
15.15
15.50 Zilvermeeuw 1- Anne Frank 1
16.25

jongens 2

meisjes

Lunette 2- Zilvermeeuw 2

Lunette 1- Zilvermeeuw1

Bareel 2- Zilvermeeuw 2

Bareel 1- Zilvermeeuw 1

Zilvermeeuw 2- Anne Frank 2 Zilvermeeuw 1- Anne Frank 1

Speeltijd is 2x15 minuten.

Workshop “en de kinderen scheiden mee”
volgens het Zandkastelen-programma
Als ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. Alles wat vertrouwd was, gaat ineens veranderen.
Kinderen kunnen in deze onzekere periode een steuntje in de rug goed gebruiken. In deze
workshop wordt gewerkt volgens het Zandkastelen-programma. Het is een workshop voor
kinderen/pubers in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar. In een speciaal op hun leeftijdsgroep afgestemde
groep, komen zij 1 ochtend of middag bijeen. In deze workshop leren zij beter begrijpen wat een
scheiding betekent en wat er allemaal gebeurt. Ook wordt ze handvatten gegeven om beter met
deze situatie om te gaan. Er zal voorafgaand aan de workshop een aparte ouderbijeenkomst zijn
waarin de coaches informatie geven over wat een echtscheiding betekent voor een kind. Verder
geven de coaches ouders een aanzet om op een constructieve manier in gesprek te gaan met hun
kinderen over de echtscheiding en alles wat daarbij komt kijken.

De workshop is geschikt voor gezinnen waarbij ouders voornemens zijn te gaan scheiden of
gescheiden zijn.
De workshops voor kinderen in de basisschool leeftijd (6 t/m 12 jaar) zijn gepland op;
Woensdagavond 8 april ouderbijeenkomst
Woensdagmiddag 15 april kinderworkshop
Maandagavond 18 mei ouderbijeenkomst
Zaterdagmiddag 30 mei kinderworkshop
Woensdagavond 10 juni ouderbijeenkomst
Woensdagmiddag 17 juni kinderworkshop
De locatie waar de workshop gehouden wordt zal in Beverwijk of Heemskerk zijn. Mogelijke locatie
is Basisschool de Zilvermeeuw, De Visserstraat te Heemskerk.
Informatie, het aanvragen van een folder en aanmelden kan via; Danielle Kerkhof
opvoedcoach@hetnet.nl of telefoonnummer 06-46441332 Paula Beentjes
info@paulabeentjesmediation.nl of telefoonnummer 06-20557000 Kijk voor meer informatie op de
website; www.zandkastelen.nl

Hond in de groepen 1/2
Op 7, 14 en 21 april zal een vrijwilliger van het Sophia SnuffelCollege met haar hond de groepen
1/2 bezoeken. Het Sophia SnuffelCollege leert kinderen hoe ze veilig met honden omgaan. Zij
leren kinderen in 3 lessen de lichaamstaal van honden begrijpen. Op die manier kan het aantal
hondenbeten bij kinderen beperkt worden en neemt angst voor honden af.
In de eerste les laat de vrijwilliger de kinderen kennismaken met een handpop. Tijdens de tweede
en derde les komt de hond mee de klas in en wordt de theorie in praktijk gebracht. Hoe zie je of
een hond boos is, of verdrietig? Wanneer mag je een hond aaien en wanneer kun je hem beter met
rust laten? Spelenderwijs worden de belangrijkste regels voor de omgang met honden uitgelegd.
Iedereen die dat wil, mag oefenen met aaien, borstelen en brokjes geven. Na afloop van de
lessenreeks krijgen alle kinderen een SnuffelDiploma.

Verkeersstickers
Aankomende donderdag gaan de kinderen van groep 5 stickers plakken op het trottoir voor de
school. Waarom gaan zij dit doen is dan de vraag? Het gebeurt regelmatig dat er auto's worden
geparkeerd op de stoep. Voor de kinderen en ouders die te voet naar school komen is dit erg
onveilig. Daarnaast kunnen mensen met kinderwagens of rolstoelen niet passeren.
Vlak bij school is voldoende parkeergelegenheid, denk bijvoorbeeld bij de flat aan de overkant op
de Jan Ligthartstraat.
Om een veilige situatie bij school te creëren hopen wij dat de stickers helpen, de leerlingen zullen u
erop wijzen dat de stoep niet de juiste plek is om te parkeren. Maar onderling kunnen we elkaar
natuurlijk ook altijd aanspreken...
Schoolfotograaf
Beste ouders/verzorgers,
Donderdag 16 april komt de schoolfotograaf (foto-smile) weer bij ons op school!
Deze hele dag zijn deze dames bij ons op school om weer mooie foto’s te maken van onze kinderen
en hun groep. Zie ook de brief van de schoolfotografen!
Vanaf maandag 13 april, liggen er bij het kantoor van juf Sonja de intekenlijsten voor de broer/zus
foto’s. Deze broer/zus foto’s zullen donderdag 16 april tussen 12.00 en 12.30 gemaakt worden. U
kunt aangeven wie er op de foto komen en welke tijd u graag wilt komen. Wel is het de wens van
de fotografen, dat bij het maken van de broer/zus-foto er geen ouders bij aanwezig mogen zijn. Uit
ervaring weten zij dat dit het beste resultaat geeft.

Beste ouders/verzorgers,
De schoolfotograaf komt er weer aan!
16 april zijn wij bij jullie op school om de kinderen zo mooi mogelijk te portretteren.
Van elk kind worden meerdere foto’s gemaakt:
 Diversen portretten waaruit u kunt kiezen
Wij fotograferen met een nieuwe achtergrond “steigerhout look “ creme kleur





Kleding in vrolijke kleuren aantrekken
Liefst bij bleke kinderen geen wit aan trekken, maar is een advies.
De (schone) schoenen mogen aanblijven

Het fotopakket bestaat uit:







portretfoto van 13x18
klassenfoto van 13x18 totaal pakket: €11, 8x pasfoto+2 maal 9x6
losse foto:
13x18 - € 5,50
broer/zus-foto 13x18 - € 5,50

Foto’s bestellen /nabestellingen:







Met de inlogkaart kunt u alle foto’s bekijken.
De foto’s kunt u bestellen via www.fotosmile.nl
Betaling van de foto’s en nabestellingen gaat d.m.v. Ideal
Als u binnen de datum bestelt worden de foto’s op school uitgedeeld en betaalt u geen
verzendkosten.Op de inlogkaart kunt u de datum vinden.
Na die datum worden de foto’s thuis bezorgd met verzendkosten

Verkeersexamen groep 7
De leerlingen uit groep 7 zijn aan het oefenen voor het schriftelijke examen dat op
donderdag 16 april a.s. op school zal worden afgenomen.
De voorbereidingen voor het praktische examen op 19 mei a.s. (direct na de meivakantie)
zijn inmiddels ook gestart. De leerlingen zullen dan op hun eigen fiets een in de gemeente
Heemskerk uitgezette route gaan afleggen. Langs deze route beoordelen controleurs of de
leerling volgens de regels aan het verkeer deelneemt (voorsorteren, richting aangeven,
voorrang verlenen, stoppen bij rood verkeerslicht enz.)
Hulp gezocht: er zijn nog 3 ouders nodig voor de controleposten (van 13.10 tot 15.15
uur). Zij zullen om 13.10 uur door Veilig Verkeer Nederland geïnstrueerd worden bij het
startpunt van het examen; locatie Kermisterrein aan de Joh. Poststraat. Wilt u helpen als
controleur, meld u dan aan bij de leerkracht van groep 7.
Fietskeuring:
het examen mag alleen worden afgelegd op een van tevoren goedgekeurde fiets. Daarom
wordt door Veilig Verkeer Nederland een fietskeuring georganiseerd, die op dinsdag 14
april a.s. ’s morgens op school zal plaatsvinden. De leerlingen moeten die ochtend dus hun
fiets mee naar school nemen. Van tevoren ontvangen zij een fietscontrolelijst, zodat thuis
alvast door de ouders/verzorgers gecheckt kan worden of de fiets waarop examen gedaan
zal worden in orde is. Eventuele gebreken moeten vóór de fietskeuring door de
ouders/verzorgers verholpen zijn.
Indien de fiets wordt goedgekeurd, wordt deze voorzien van een ‘OK’-sticker, die t/m het
praktische verkeersexamen op 19 mei a.s. op de fiets moet blijven zitten.

Het team van de Zilvermeeuw wenst u fijne paasdagen.

