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Omgangsregel
We spreken met elkaar af dat we naar elkaar luisteren.
Leerkrachten gezocht
Heeft u een onderwijsbevoegdheid en wilt invallen bij ons op school, dan zou dat heel fijn zijn. U kunt zich aanmelden
bij Agnes van der Weide, administratief medewerker.
AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming (herhaling)
Denkt u er nog aan om het formulier ‘Toestemming gebruik beeldmateriaal’ ingevuld in te leveren bij de administratie?
Het formulier staat op onze website.
Weekhulp
Groep 3a: Sade, Mama Samba en Nils. Groep 3b: Sophie, Safouane en Beau.
Mediators van de Vreedzame School
Middenbouw: Valente (8a) en Carice (7a). Bovenbouw: Zoë (8a) en Babette (8a).
Letter en cijfer
De groepen 1/2 werken met de letter i en het cijfer 14.
Medezeggenschapsraad
Op maandag 1 april vergadert de medezeggenschapsraad. Deze vergadering begint om 19.30 uur en is openbaar.
Iedereen is welkom om als toehoorder hierbij aanwezig te zijn. Zodra de agenda bekend is zal deze via Parnassys
worden verspreid.
ICT-stuurgroep en IT-lab van OPSPOOR
Op donderdag 28 en vrijdag 29 maart wordt onze server door een externe partij “in the cloud” overgezet. Op deze twee
dagen kan er geen gebruik gemaakt worden van het internet. Hierdoor zijn wij digitaal niet bereikbaar. De volgende
Weekbrief ontvangt u hierdoor op maandag 1 april. Excuses voor het ongemak.
Thema Taal
In de taalmethode werd aandacht besteed aan het thema “Klimaat”. De leerlingen van de groepen 8 hebben een
klimaatdemonstratie in het winkelcentrum gehouden. Deze demonstratie werd goed ontvangen, zelfs met applaus.
Voorstelling
Wat hebben de leerlingen van de groepen 3 genoten van de voorstelling die zij gaven voor hun ouders, opa’s en oma’s
en andere belangstellenden. Iedereen bedankt voor hun komst.
Inzameling lege flessen
De groepen 5 doen een inzamelingsactie met statiegeld voor Venezuela. In Venezuela is een groot voedsel- en
medicijntekort. De statiegeldbonnetjes kunnen ingeleverd worden bij meester Jesper van groep 5b. Het opgehaalde
bedrag wordt overgemaakt naar Het Rode Kruis.
Mozaïeklessen
Alle groepen starten in april met mozaïeklessen. Voor de groepen 1/2 vragen we hierbij hulp. Omdat het om een
Moederdagcadeau gaat, vragen we hulp van vaders, opa’s en oma’s. Als u kunt helpen, kunt u dit doorgeven aan de
leerkracht.
Groep 1/2apen op 5 en 12 april, groep 1/2beren op 2 en 9 april, groep 1/2cobra’s op 1 en 8 april en groep 1/2dolfijnen
op 4 en 11 april. Voor alle groepen is het van 09.00 – 10.00 uur.
Binnenkort gaan ook de overige groepen deelnemen aan het fantastische project o.l.v. Daniëlle. De bovenbouw gaat
kunstwerkjes maken voor buiten, zodat ons schoolplein een vrolijke uitstraling krijgt.
Poelboerderij
De groepen 1/2 gaan op onderstaande data op excursie “Kleine Beestjes”naar De Poelboerderij. Hiervoor hebben zij
ouderhulp nodig. U kunt zich inschrijven op de lijst die op de deur van de verschillende klassen hangt.
Maandag 8 april – groep 1/2beren.
Donderdag 11 april – groep 1/2apen.
Vrijdag 12 april – groep 1/2cobra’s.
Dinsdag 16 april – groep 1/2dolfijnen.
Alle groepen vertrekken om 08.30 uur en zijn weer 12.00 uur op school.
Muziekles
Op 26 maart mogen de ouders van de leerlingen van de groepen 6 de muziekles bijwonen. Groep 6a is van 13.15 –
14.15 uur en groep 6b van 14.15 – 15.15 uur.
Schoolkorfbal
Het schoolkorfbal vindt voor de groepen 5 en 7 op donderdag 16 mei plaats en de groepen 6 en 8 op vrijdag 17 mei.
Het toernooi is bij Groen Geel op het kunstgrasveld en start op beide dagen om 17.45 uur duurt tot ongeveer 20.30
uur. De leerlingen die mee willen doen vragen het blauwe toestemmingsbriefje aan de leerkracht en leveren deze
uiterlijk 1 april ondertekend weer bij de leerkracht in.
Bedankt
*Juf Marjan, van groep 1/2dolfijnen bedankt alle leerlingen en ouders voor de fijne verjaardag.
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*Groep 4b bedankt de moeder van Milano voor het inrichten van de prachtige lentevitrine.
Gevraagd
*Wilt u uw kind(eren) schoolmelk laten drinken? Info hierover kunt u vinden op de site van Campina Schoolmelk.
*Wilt u uw kind op woensdag, donderdag en vrijdag fruit mee naar school geven?
Voor de jonge kinderen is één stuk fruit voldoende.
Agenda
*Op zaterdag 23 maart is de schoonmaakactie in het Wormer- en Jisperveld van 09.00 – 11.30 uur
*Op 27 maart gaan de groepen 5 naar het Darwinpark.
Groep 5a van 09.15 – 10.15 uur en groep 5b van 10.30 – 11.30 uur.
*Op 10 april is het schoolkorfbal voor de groepen 3 en op 12 april voor de groepen 4 in de Groen Geelhal.
De leerlingen mogen een keertje meedoen met een kennismakingstraining.
*Voor groep 3 is dat op woensdag 3 april en voor groep 4 op woensdag 27 maart van 17.00 - 18.00 uur in de Groen
Geelhal.
*Op 17 april is het lenteontbijt voor alle leerlingen van groep 1 t/m groep 8.
*Op 16 mei schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 5 en 7 en op 17 mei voor de groepen 6 en 8 op het Groen
Geelveld.
*Op 22 mei gaat groep 5a naar het museum Huis van Hilde in Castricum.
*Op 24 mei gaat groep 5b naar het museum Huis van Hilde in Castricum.
Centrum Jong
Ouders in Oostzaan en Wormerland, die overwegen te scheiden of in scheiding liggen, kunnen anoniem met hun
vragen hierover telefonisch terecht bij de Helpdesk Scheiding van Centrum Jong. Een adviseur van Centrum Jong kan
de ouders snel en vrijblijvend deskundige adviezen geven.
Helpdesk Scheiding is op werkdagen tussen 09.00 – 17.00 uur telefonisch bereikbaar via 075-6518383.
Inschrijven naschoolse activiteiten
Vanaf maandag 25 maart start er weer een nieuw blok met naschoolse activiteiten, zowel in de scholen als op andere
locaties. Er is nog bij diverse activiteiten plek, bijvoorbeeld bij de gewilde cursus blind typen bij Scwo op donderdag.
Schrijf snel in op www.bredeschoolwormerland.nl. Voor meer info of een persoonlijk advies mag u altijd mailen naar
info@bredeschoolwormerland.nl, of bellen met de coördinator Saskia van Schaik op 075-6423247 (ma/di en do).
Brede school op Facebook
De Brede school Wormerland heeft nu een eigen pagina op Facebook. Like, volg en mis niks meer!
Gemeente Wormerland
Op maandag 18 en woensdag 27 maart bent u van harte uitgenodigd om van 10.00 – 11.30 uur in het Gemeentehuis
om te praten over “Kinderen op gezond gewicht”. Doet u mee? Uw inbreng telt!

