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Deze Weekbrief is voor twee weken!
Omgangsregel
We spreken met elkaar af dat we elkaar geen pijn doen.
Welkom
Rania is nieuwe in groep 1/2beren en Ayoub in groep 1/2dolfijnen. Een fijne schooltijd op De Eendragt.
Weekhulp
Groep 3a: Stef, Kaan en Sade. Groep 3b: Sophie, Safouane en Beau.
Mediators van de Vreedzame School
Middenbouw: Jace (7a) en Kristel (8b). Bovenbouw: Lotte (8b) en Fenna (7b).
Vreedzame School/Leerlingenraad
Na een week stemmen werven zijn de verkiezingen aangebroken. In de gangen hangen de posters nog met de
motivatie, waarom de leerlingen gekozen wilden worden voor de leerlingenraad. De leerlingen van de groepen 5, 6 en
7 kregen stembriefjes, waarop zij anoniem hun stem met een rood potlood konden aangeven. Dit briefje werd in de
stembus gedaan waarna de stemmen werden geteld.
De leerlingen die in de leerlingenraad komen zijn:
Groep 5:
Kayra uit groep 5a
Abby uit groep 5b
Mila uit groep 5b
Groep 6:
Gijs uit groep 6a
Finn uit groep 6a
Rashmin uit groep 6b
Groep 7:
Mika uit groep 7a
Thijno uit groep 7b
Emma uit groep 7b
De leerlingenraad komt a.s. maandag om 14.30 uur in de teamkamer van de leerkrachten bij elkaar voor hun eerste
vergadering.
Letter en cijfer
De groepen 1/2 werken met de letter m en het cijfer 18.
Proces bestuurlijke fusie OPSPOOR en SKOP
Bij deze Weekbrief ontvangt u in de bijlage een brief van ons bestuur OPSPOOR.
Rapporten
Willen alle leerlingen hun rapport weer mee naar school nemen?
Cito
Vanaf 27 mei starten de Cito-toetsen. Wilt u hier rekening mee houden met het maken van afspraken?
Fietscontrole/kamp groepen 6
De leerlingen van de groepen 6 gaan op de fiets op schoolkamp. De fietsen worden voor die tijd gecontroleerd.
Groep 6a neemt op 28 mei de fiets mee naar school en groep 6b doet dat op 3 juni.
De leerlingen van groep 6a krijgen een brief met informatie over het schoolkamp mee.
Vossenjacht
Op woensdag 10 juli houden we het eindfeest met de vossenjacht. Nadere informatie en inschrijflijsten volgen nog.
A4-daagse
De A4-daagse was met 94 lopers weer een groot succes! We hopen dat er volgend jaar weer zo’n gezellige grote
groep meeloopt. We bedanken de begeleiders.
Gevonden voorwerpen
Woensdag 29 mei worden de gevonden voorwerpen op tafel in de aula uitgestald. U kunt komen kijken of hier iets van
uw kind(eren) bij ligt. Wat achterblijft wordt in de bak van Humanitas gedaan.
Bedankt
*Alle groepen bedanken alle begeleiders die die hebben geholpen bij de sportdagen.
*De ouders die met groep 5b mee zijn geweest naar het museum het Huis van Hilde 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.
Zwerfboeken
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
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op: https://www.kinderzwerfboek.nl. Daar kun je van alles lezen over zwerfboeken en zelfs de route van een zwerfboek
volgen.
Agenda
*Op 29 mei gaat groep 5a naar het museum Huis van Hilde in Castricum.
*Op 29 mei gaat groep 6b en op 7 juni gaat groep 6a op excursie naar De Heemtuin in Zaandam. (Zaans Natuur &
Milieucentrum).
*Op 29 mei gaan de groepen 8 naar Het Rijksmuseum in Amsterdam.
*Op zaterdag 1 juni is de Rollerdisco van 19.00 – 23.00 uur in Sporthal Wormer. Je kunt rolschaatsend naar de disco.
*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.
De Zaanse Kinderboekenmarkt
De Bieb staat op zondag 2 juni weer op de Zaanse Kinderboekenmarkt op de Zaanse Schans. Het is de 16e keer dat
deze wordt georganiseerd, als thema is dit jaar gekozen voor de (Zaanse) kinderboekenschrijvers. Zo is er een
Pinkeltjeplein, een Dik Trom Kattenkwaadplein en een Kameleondorp.
Naast vele leuke activiteiten zijn er natuurlijk weer veel kinderboeken te koop voor een zacht prijsje. Bij de BiebBus is
er ook dit jaar weer van alles te doen; Er wordt voorgelezen uit het boek ‘Crumm…’ door de Zaanse schrijver Ruud
Bruijn en er worden ook weer boeken verkocht.
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.
Brede school nieuws
De gratis sportinstuif in de speeltuin in de Koningsvarenstraat is iedere woensdag en vrijdag van 14.30-16.30 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.
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.

