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AGENDA
02 oktober
Meer Primair dag:
alle leerlingen zijn
vrij!
04 oktober
Dierendag
05 oktober
Dag van de leraar
06 oktober
EC vergadering
08 oktober
MR vergadering
09 oktober
Afsluiting
Kinderboekenweek
03 november
EC vergadering
11 november
Sint Maarten
14 november
Aankomst
Sinterklaas
16 november
Deze week: voorlichting voortgezet
onderwijs
24 november
MR vergadering

Beste ouders,
Nieuws uit de groepen 5
De kinderen van de groepen 5 hebben de overstap gemaakt van het onderbouwgebouw naar het bovenbouwgebouw! In groep 5 komen er ook nieuwe vakken bij. Met
Brandaan, Naut en Meander (figuren in de lesboeken) ontdekken we de wereldoriëntatievakken. Verder staan met
rekenen de tafels en digitaal klokkijken centraal. Met Staal
zijn we op dit moment bezig met het thema: de Nacht.
Technisch lezen blijft natuurlijk ook een belangrijk vak.
Met Karakter lezen we rondom het thema: de Biologe.
Deze week nog lekker veel met de Kinderboekenweek aan
de slag! Want de groepen zijn dol op lezen.
Met de creatieve lessen hebben de kinderen met Picasso
kennis gemaakt. Ook met Delta de draak leren we een
hoop ICT vaardigheden zodat we klaar zijn voor de toekomst.

Volgende week nieuws uit de
groepen 6!

Corona nieuws
Vanwege de nieuwe maatregelen die de overheid heeft getroffen afgelopen
maandag hebben wij in de bijlage weer een nieuwe update vanuit de GGD.
We zijn blij dat de scholen open blijven, maar we zien dat het niet goed gaat
in de samenleving. Daarom hebben wij als school de al bestaande maatregelen verscherpt. Er wordt nog meer gelet op alle punten die belangrijk zijn om
op een veilige en gezonde manier met elkaar op school om te gaan, waaronder het schoonmaken. Ook verschillende momenten met collega’s worden afgelast of aangepast. Ook hopen we dat u als ouder goed blijft letten op de 1,5
meter afstand onderling rondom het plein. Voor kinderen onderling verandert
er weinig. Wel blijven voor de kinderen het handen wassen en de tafels
schoonmaken een dagelijkse bezigheid.

Zonnepanelen
Groot nieuws voor onze school. Nadat we eerst de gehele school voorzien
hebben van LED verlichting maken we een volgende stap in de verduurzaming
van onze school. Tijdens de herfstvakantie zal zowel ons gebouw op Schuilenburg als ook ons gebouw op Spannenburg worden voorzien van bij elkaar
meer dan 300 zonnepanelen. Al enige tijd is school in gesprek met een paar
enthousiaste ouders, Meer Primair en de groene tak van de gemeente; NMCX.
Onze school (samen met Klippeholm en de Klimop) doet als eerste school mee
van de, in totaal, zeventien scholen van Meer Primair. Hier zijn wij trots op en
dankbaar voor alle inzet van alle betrokkenen om dit mogelijk te maken.
Vanaf zaterdag 10 oktober zien we letterlijk veel zonnepanelen voorbij komen
en zal er hard worden gewerkt om dit project in de herfstvakantie af te ronden. Na plaatsing van de panelen zullen we U verder op de hoogte houden
wat de verdere ontwikkelingen op De Vredeburg zullen zijn.

Team Sportservice Haarlemmermeer
Elke schoolvakantie zorgt Team Sportservice Haarlemmermeer voor een mooi
programma met sportieve activiteiten voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar
in Badhoevedorp, Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Rijsenhout en Zwanenburg.
Bijgevoegd vind u onze digitale flyer voor aankomende herfstvakantie. Zou u
deze willen delen met de ouders/verzorgers van de leerlingen van uw school?
Hierbij een korte uitleg van de komende activiteiten:
Tijdens de herfstvakantie zijn er activiteiten van maandag 12 tot en met 16
oktober 2020. De ochtend is speciaal ingericht voor kinderen van 2 t/m 6
jaar, de middag voor kinderen van groep 3 t/m 8.
Kinderen uit groep 3 t/m 8 kunnen zich aanmelden voor de gymzaaleditie Wie
is de Mol?
Kinderen van 2 t/m 6 jaar zijn welkom bij de Bobbelbaan en de Wonderlijke
Kabouterwereld. Inschrijven is verplicht.
Wie is de Mol?
Je kent het vast wel: Wie is de Mol? In de herfstvakantie zijn alle kinderen uit
groep 3 t/m 8 welkom om mee te doen aan de gymzaaleditie Haarlemmermeer. Je moet samenwerken om te winnen, maar… pas op, want iemand is de
mol. Deelname aan deze activiteit kost € 3 per kind en inschrijven is verplicht.
Bobbelbaan en Wonderlijke Kabouterwereld
Beleef samen met jouw kind een leuke ochtend in de herfstvakantie. Op de
Bobbelbaan kan je kind lekker klimmen, gooien, vangen en spelen.
Ook is er een Wonderlijke Kabouterwereld: ga samen opzoek naar de kabouters en voer de opdrachten uit. Deelname aan deze activiteit kost € 1,50 per
kind en inschrijven is verplicht. Per kind mag één ouder gratis meedoen.
Aarzel niet contact op te nemen wanneer er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn.
Met vriendelijke groet,
Ilonka den Ouden
T 023 – 205 55 00
E idenouden@teamsportservice.nl

Fijn weekend en tot de volgende Flits!

