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Deze Weekbrief is voor twee weken!
Omgangsregel
We spreken met elkaar af dat we conflicten en ruzies met woorden oplossen, eventueel met hulp.
Welkom
De volgende leerlingen zijn nieuw bij ons op school gekomen: Brent en Rahf in groep 1/2apen. Een fijne schooltijd op
De Eendragt.
Weekhulp
Groep 3a: Tyrome, Kevin en Loki. Groep 3b: Ruby, Amaan en Maja.
Mediators van de Vreedzame School
Middenbouw: Cleo (8b) en Mara (8a). Bovenbouw: Sophie (8b) en Donna (8b).
Vreedzame School/Leerlingenraad
Abby en Mila uit groep 5 hebben het volgende geschreven:
Leerlingenraad.
“Dit is voor de hele school. Er komt een ideeëndoos in de aula.
Maak een briefje met een idee erop voor een verbetering voor de school.
En stop het dan in de ideeëndoos.
En dan kijkt de leerlingenraad of het mogelijk is.
En als jouw idee dan mogelijk is dan kunnen wij het misschien doen.”
Letter en cijfer
De groepen 1/2 werken met de letter t en het cijfer 19.
Rapporten
Willen alle leerlingen hun rapport weer mee naar school nemen?
Schoolplein
Zowel op het voor- en achterplein ontstaan er kieren tussen de rubberen tegels. Er is opdracht gegeven om dit
binnenkort op te lossen.
Mozaïek
De groepen 7 en 8 werken nu aan het mozaïekproject. Deze keer is het schoolplein aan de beurt. Prachtige banken
worden er voorzien van mozaïek. Er komt een hinkelbaan en een wandbord van de Vreedzame School aan de gevel.
Het plein ziet er direct weer vrolijk uit.
RWZI
Op 12 juni gaat groep 8b op excursie naar de RWZI in Zaandam. We hebben een rondleiding van 10.00 – 11.00 uur.
De gymles voor deze groep vervalt hierdoor.
Poelboerderij
Op 20 juni gaat groep 6b naar De Poelboerderij voor de excursie Landschap schetsen. Zij vertrekken om 09.00 uur.
Museum
De laatste groepen hebben een bezoek gebracht aan een museum. We sluiten hiermee het project museumbezoek
voor dit schooljaar af. De leerlingen waren heel betrokken, hebben hier veel van geleerd en vonden het erg leuk.
Verjaardag
Op 14 juni viert juf Lisette haar verjaardag in de klas.
Gevraagd
Wilt u ook thuis uw kind(eren) controleren op hoofdluis?
Wilt u bij juf Esther in de sporthal ook naar de gevonden voorwerpen kijken?
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.
Schoolreisje
Op 18 juni gaan de volgende groepen op schoolreisje:
*De groepen 1/2 gaan naar Sprookjeswonderland in Enkhuizen. In een aparte bijlage krijgt u alle informatie.
*De groepen 3 gaan naar Linnaeushof. Zij vertrekken om 09.00 uur en zijn om 15.15 uur weer terug op school.
De leerlingen hoeven geen eten en drinken mee te nemen, daar wordt voor gezorgd. Denk aan gepaste kleding en
schoenen (geen slippers).
*De groepen 4 gaan naar dierenpark Hoenderdaell. De leerlingen hoeven geen eten en drinken mee te nemen, daar
wordt voor gezorgd.
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*Groep 6a gaat op 17 en 18 juni op schoolkamp. De informatie ontvangt u per mail.

12-06-2019 – 21-06-2019

*De groepen 7 gaan op 18 en 19 juni op schoolkamp. Zij komen op 19 juni rond 14.30 uur terug op school. De overige
informatie ontvangt u per mail.
Agenda
*Op maandag 10 en dinsdag 11 juni is het 2de en 3de Pinksterdag. Alle leerlingen zijn dan vrij.
*Op 24 en 25 juni gaat groep 6b op schoolkamp.
*Op 4 juli gaan de groepen 5 op schoolreisje.
*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.
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
op: https://www.kinderzwerfboek.nl. Daar kun je van alles lezen over zwerfboeken en zelfs de route van een zwerfboek
volgen.
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!
Buitenspeeldag
Kom woensdag 12 juni gezellig meedoen met de vele gratis spelletjes en activiteiten tijdens de Nationale Buitenspeeldag!
De Prins van Oranjestraat in Wormer is dit jaar gedeeltelijk afgesloten en er staan o.a. een stormbaan en klimtoren. Er
is ook: muziek maken, voorlees verhalen, knutselen en nog veel meer. Iedereen is welkom tussen 13.30 en 16.00 uur.

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.

DE NACHT VAN DE VLUCHTELINGEN.
Elke twee seconden slaat iemand op de vlucht voor oorlog of conflict en al vijf jaar op rij stijgt het aantal vluchtelingen.
De crisis in Venezuela, de oorlog in Zuid-Soedan, en de vlucht van honderdduizenden Rohingya vluchtelingen uit
Myanmar. Hiervoor lopen wij ( Saar Papenhuijzen uit groep 4B van juf Anita) op 15 juni de Nacht van de Vluchteling.
Saar heeft op eigen initiatief besloten om mee te doen aan deze actie en zal samen met haar moeder 10 km wandelen
voor dit goede doel. Saar wil graag dat de kinderen die in dit soort situatie zitten, geholpen worden, elk kind heeft recht
op een jeugd en een toekomst! vindt Saar. Saar heeft donateurs nodig nodig!!!!! Wie helpt haar alsjeblieft mee om
haar doel € 350,00 op te halen voor deze kindertjes te behalen, of misschien wel erover heen!, Alle hulp is welkom.
Bij juf Anita staat een inzamelingspot in de klas, daar mag je jouw donatie afgeven.

