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Omgangsregel
We spreken met elkaar af dat we tegen pesten zijn.
Weekhulp
Groep 3a: Valerie, Shahed en Jordy. Groep 3b: Max, Siem en Noor.
Mediators van de Vreedzame School
Middenbouw: Babette (8a) en Lara (7b). Bovenbouw: Carice (7a) en Jasmijn (8a).
De Vreedzame School:
Deze week zijn we begonnen aan het laatste blok van de Vreedzame School met als thema: ”We zijn allemaal
anders”. In de bijlage treft u de nieuwsbrief hierover aan. Voor de groepen 1 en 2 is ook de kletskaart weer bijgevoegd.
Letter en cijfer
De groepen 1/2 werken met de letter o en het cijfer 17.
Thema Sprookjes
Het thema bij de groepen 1/2 is sprookjes. Wie heeft er nog sprookjesboeken en sprookjesspullen te leen?
Vreedzame School/Leerlingenraad
Vorige week hebben de kinderen uitleg gehad over wat de leerlingenraad inhoud en ze zijn enthousiast geworden.
Deze week mochten de kinderen aan hun leeftijdsgenoten vertellen waarom ze geschikt zijn voor de leerlingenraad.
Nu zijn de kinderen bezig met campagne voeren. Sommige kinderen hebben posters en flyers gemaakt. Ze moeten
stemmen werven, zodat zij de meeste stemmen krijgen en in de leerlingenraad mogen.
Aan het einde van de week wordt er serieus gestemd. En dat weten we wie in de leerlingenraad komt.
Tentoonstelling in de groepen 3.
Op vrijdag 24 mei is de afsluiting van het thema "Verzamelen" in de groepen 3. Vanaf 12 uur mogen de ouders, opa's
en oma's of andere familieleden kijken naar de tentoonstellingen in deze groepen.
Verkeersexamen
Alle leerlingen van de groepen 7 zijn geslaagd voor het praktisch verkeersexamen! Daarnaast kregen zij een
compliment van de organisatie Veilig Verkeer. Van harte gefeliciteerd!
Zwerfboeken
We hebben de zwerfboekenkast aangevuld met nieuwe boeken. Neem eens een kijkje bij de zwerfboekenkast in de
aula, dan vind je vast een leuk boek om mee te nemen! En misschien vind je zelf wel weer ergens een zwerfboek om
mee te nemen naar school. Veel lees- en zoekplezier!!! Kijk op: https://www.kinderzwerfboek.nl. Daar kun je van alles
lezen over zwerfboeken en zelfs de route van een zwerfboek volgen.
A4-daagse
Van maandag 20 t/m 24 mei wordt de A4-daagse weer gelopen.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website: http://www.a4dzaanstreek.nl/. Er lopen maar liefst 93
leerlingen en ouders mee. Heel veel wandelplezier!
Fietskeuring
Op 28 mei is de fietskeuring voor het schoolkamp van groep 6a. Deze leerlingen nemen hun fiets mee naar school.
Bedankt
*De groepen 4a, 7 en 8 bedanken alle begeleiders die mee zijn geweest naar de Poelboerderij.
*Het schoolkorfbal voor de groepen 5 t/m 8 was weer een groot succes. Met maar liefst 24 teams deden we mee.
Alle coaches/begeleiders worden bedankt.
Verzoek
*Wilt u duidelijk de naam van uw kind op de bekers en bakjes zetten? Er is regelmatig discussie over de “eigenaar”
van de bekers en bakjes.
*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.
Sportdagen
Op onderstaande data worden de sportdagen georganiseerd door de vakleerkrachten gymnastiek.
Hierbij kunnen we uw hulp gebruiken. Als u wilt helpen dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw
kind.
*Maandag 20 mei 9.30 - 11.30 uur - groepen 3 en 4. De kinderen beginnen en eindigen gewoon op school. Wilt
u uw kind een pauzehapje in een zakje en een pakje drinken voorzien van naam en groep van uw kind meegeven? In
plaats van een bakje/beker, want dan kunnen deze niet zoek raken.
*Dinsdag 21 mei 13.15 - 15.15 uur – alle kleutergroepen. Wilt u uw kind op tijd naar school brengen en bij de
sporthal ophalen? Alle kinderen gaan met de leerkracht mee naar de sporthal.
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De kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang lopen met de leerkracht mee terug naar school waar de
pedagogisch medewerker van Baloe de kinderen ophaalt.
Wilt u in de sporthal een groepje leerlingen begeleiden? We hebben nog veel hulp nodig. Graag uw naam op de lijst
op de deur van het lokaal schrijven.
*Woensdag 22 mei 08.30 – 12.30 uur - groepen 5 en 6. Verenigingendag.
Alle leerlingen hebben informatie over de verzamelplaats meegekregen. De kinderen hebben zich ingeschreven bij
verschillende verenigingen. De kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang gaan om 12.30 uur onder
begeleiding terug naar school waar de pedagogisch medewerker van Baloe de kinderen ophaalt.
*Donderdag 23 mei 08.30 – 12.00 uur groepen 7 en 8 triatlon. De leerlingen nemen droge kleren mee.
De hulpouders worden om 08.45 uur verwacht in het zwembad. Zij worden ingezet langs de route of bij het zwembad.
De leerlingen van de groepen 7 en 8, die gebruik maken van de tussenschoolse opvang, lopen met de leerkracht mee
naar school. Over de starttijden van de groepjes krijgen de leerlingen nog verdere informatie.
Voor alle groepen geldt:
We hebben nog hulp nodig voor het begeleiden van groepjes leerlingen. Graag opgeven bij de leerkracht.
Wilt u uw kinderen gemakkelijke kleding aantrekken, de haren in een staart doen en geen sieraden omdoen of andere
kostbare dingen mee laten nemen?
+De week van de sportdagen vervallen voor alle groepen de gewone gymlessen op alle dagen.
Schoolvoetbaltoernooi WSV’30
Op zaterdag 6 juli vindt het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi bij WSV’30 plaats.
Afhankelijk van de inschrijvingen zijn de aanvangstijden als volgt:
Groepen 3 en 7 vanaf 09.00 uur. (Er is rekening gehouden met danswedstrijden.)
Groepen 4 en 5 vanaf 12.00 uur.
Groepen 6 en 8 vanaf 14.30/15.00 uur.
De blauwe inschrijfbriefjes zijn binnen en de teamindeling vindt vandaag plaats.
Agenda
*Op 22 mei is er van 14.30 – 15.30 uur spelletjesmiddag voor de leerlingen van de groepen 1 en 2 bij Groen Geel.
*Op 24 mei gaat groep 5b naar het museum Huis van Hilde in Castricum.
*Op 29 mei gaat groep 5a naar het museum Huis van Hilde in Castricum.
*Op 29 mei gaat groep 6a op excursie naar De Heemtuin in Zaandam. (Zaans Natuur & Milieucentrum)
Voor beide groepen hebben we rijders/begeleiders nodig. Vertrek van school om 08.30 uur. Als u wilt rijden, kunt u dit
doorgeven bij de leerkracht.
*Op zaterdag 6 juli vindt het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi bij WSV’30 plaats.
*8 juli groep 8a – musical
*9 juli groep 8b – musical
*Op 10 juli is de Vossenjacht voor de hele school.
Schoolreisje
Binnenkort gaan de groepen 1/2 t/m groep 7 op schoolreisje. Groep 8 is begin van het schooljaar op schoolkamp
geweest. Hieronder alvast de data zodat u hier rekening mee kunt houden.
Op 18 juni gaan de groepen 1/2, 3 en 4.
Op 4 juli gaan de groepen 5.
Onderstaande groepen gaan twee dagen op schoolkamp.
Op 17 en 18 juni gaat groep 6a.
Op 24 en 25 juni groep 6b.
Op 18 en 19 juni de groepen 7.
Kangaroe-training Groen Geel
Vorig jaar hebben wij voor de kleuters van de basisscholen in Wormer een kangoeroe spelletjesmiddag bij Groen Geel
georganiseerd.
Dit was een groot succes en daarom organiseren wij die middag weer en wel op woensdagmiddag 22 mei.
De middag start om 14.30 uur en zal rond 15.30 uur weer afgelopen zijn.
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Brede school nieuws
De gratis sportinstuif in de speeltuin in de Koningsvarenstraat is weer gestart! Iedere woensdag en vrijdag van 14.3016.30 uur.
De instuif wordt begeleid door Peter en Marc van Baloe. Bij slecht weer gaat de instuif niet door. Kom gezellig
meedoen!
Reserveer alvast in de agenda: 12 juni van 13.30-16.00 uur is de Buitenspeeldag in Wormer. Dit jaar op het grasveld
en op straat in de Prins van Oranjestraat. Haal je gratis stempelkaart op en doe mee met alle activiteiten zoals:
stormbaan, klimwand, volleybal, knutselen.
Schapen scheren in het Darwinpark
Dat zal je niet vaak meemaken: 500 schapen die met trui het boerderijterrein oplopen en “in T-shirt” weer vertrekken.
Je kan het zien tijdens het schaapscheerfeest op zondag 26 mei op stadsboerderij Darwinpark te Zaandam.
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.
Dag van de Bouw Experience, Zaandam
Grootschalige bouwplaats met alle voorkomende facetten van de bouw en infra.
Op de Burcht in Zaandam zullen de meeste facetten van de bouw worden vertegenwoordigd. Van timmerwerk tot
robots en van heistellingen t/m virtualreality.
Wat is hier te zien
Drones, graafmachines in actie, prefab woningbouw in actie, opvijzelen woning, heimachines, gevel timmerwerk en
gevelmetselwerk, droog metsel systeem, robots, Bim sessies, virtual reality, hijskranen, funderingsherstel, herstel
fundering problematiek, levensloop aanpassingen voor uw woning, bouwmachines en gereedschap, hefsteigers,
bouwplaats voorzieningaanleg, warmtepompinstallaties, zonnepaneelinstallaties, afbouwwerkzaamheden, tegelzetters,
loodgieter en elektra werkzaamheden, riool aanleg, bestrating aanleg, betonboorwerk, scholing en uitleg.
Deze dag kan er actief mee worden gedaan op deze grote bouwplaats op de Burcht in Zaandam.
Kom deze dag kijken of doe actief mee en zie wat de bouw jou allemaal kan bieden!
Bezoektijden: 10.00 – 17.00 uur. Site: https://www.debouwmaakthet.nl/dagvandebouw/

