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Agenda
ma.

19-03

Tennisclinic tijdens gym

wo

21-03

Open dag van 9 tot12 uur

di

27-03

MR-vergadering

do

29-03

paasontbijt

do

29-03

De Zilvermeeuw’s got Talent

vr

30-03

Goede Vrijdag – alle kinderen zijn vrij

ma

02-04

Pasen – alle kinderen zijn vrij

di

03-04

studiedag – alle kinderen zijn vrij

di

17-04

eindtoets groep 8

wo

18-04

eindtoets groep 8

do

19-04

“Nacht van 8” (groep 8 slaapt op school)

Postmeeuw nieuwe stijl
Zoals u ziet, is De Postmeeuw aan onze nieuwe
huisstijl aangepast. Ook onze nieuwe website is
online. Het webadres is hetzelfde gebleven, u vindt de
website op www.dezilvermeeuw.nu. Onder het kopje
“onze school” vindt u de lipdub terug, die we hebben
opgenomen op de dag van het logofeest. Hij is echt
heel leuk geworden.
We zijn erg blij met onze nieuwe uitstraling!

Verjaardagen
21-03

Sami (groep 3/4)

24-03

Jort (Leonardo Groen)

25-03

Eline (Leonardo Groen)

26-03

Rosanne (groep 5/6)

28-03

Vanya (groep 1/2)

28-03

Liz (Groep 3/4)

05-04

Ian (groep 3/4)

07-04

Isis (Leonardo Groen)

15-04

Benjamin (groep 1/2)

16-04

Kathy (groep 7/8)
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Open dag
Op woensdag 21 maart zijn alle nieuwe ouders van
harte welkom om een kijkje te komen nemen op De
Zilvermeeuw. Weet u nog iemand die een goede
school zoekt voor zijn kind(eren), nodig hem of haar
dan gerust uit. De deuren zijn tussen 9 en 12 uur open
en alle belangstellenden zijn van harte welkom om
binnen te lopen en eens rustig rond te kijken.
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Aanmelden broertjes/zusjes
Voor onze planning is het heel handig om te weten
wanneer er nieuwe kinderen zullen instromen in groep
1/2. Als u kinderen hebt die in 2018 of 2019 vier jaar
worden, wilt u hen dan aanmelden? Dat kan via ons
inschrijfformulier. U vindt het op de website onder het
kopje “documenten”, of u kunt er één ophalen bij
Mirjam Berkhout.

MR-leden gezocht!
Gedurende dit schooljaar zullen de huidige voorzitter
Vesna Groenewoud en de huidige secretaris Barbara
Speet aftreden als MR leden. Wij zijn dus op zoek naar
nieuwe leden!
Anneke van Gijzen, lid, beëindigt deze maand haar
termijn en is herkiesbaar.
Wil je graag een bijdrage leveren in de
medezeggenschapsraad en lijkt het je boeiend mee te
denken, stel je dan beschikbaar voor de MR. In het
MR-reglement is vastgelegd dat in de oudergeleding
van de MR minstens één ouder uit het Leonardoonderwijs en minstens één ouder uit het regulier
onderwijs plaatsnemen.
Is dit echt wat voor jou, of wil je meer informatie, laat
het ons weten en
stuur een mail naar mrdezilvermeeuw@gmail.com of
bel met voorzitter Vesna Groenewoud (023-8920230).
Reacties heel graag voor 15 april !

De Zilvermeeuw’s got Talent
Donderdag 29 maart wordt een gezellige dag, want die
dag is ook De Zilvermeeuw’s got Talent! Alle kinderen
die dat willen, mogen optreden op het podium van De
Zilvermeeuw.
Het is altijd fantastisch om de talenten van zoveel
kinderen te zien. Wilt u ook aanwezig zijn? Dat kan!
Het publiek is donderdagmiddag om 13.00 uur van
harte welkom op school. De voorstelling zal tot
ongeveer 15.00 uur duren.

Stichting Opkikker!
Inzamelen oude telefoons
en cartridge/inktpatronen
Ik ben Juliette Kist en ben 7 jaar, ik zit in Leo
Blauw. Wij zijn in januari 2017, met z’n viertjes, een
dag verwend door de Stichting Opkikker.
Stichting Opkikker organiseert voor gezinnen waarin
iemand chronisch ziek is een dag om nooit meer te
vergeten. Omdat ik taaislijmziekte heb, zijn wij toen
ook uitgenodigd.

Paasontbijt
Op donderdag 29 maart gaan we lekker ontbijten op
school met alle kinderen. De ouders van de OR zullen
op woensdag 28 maart de tafels dekken en alles
voorbereiden. Wilt u de kinderen die dag bord, bestek,
een beker en eventueel een eierdop meegeven?
Graag in een grote tas met de naam erop. Alvast
bedankt!
Indien uw kind een allergie heeft, dan vragen we u om
donderdag 29 maart een eigen ontbijtje mee te geven.
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Wij zijn bijvoorbeeld met enorm snelle auto’s naar een
vliegveld gebracht waar we een helikoptervlucht
hebben mogen maken. We hebben een tocht in een
limousine gemaakt met politie-escorte, we zijn in
een soort labarotorium geweest waar
we leuke proefjes hebben gedaan, we hebben
exotische dieren als slangen en vogelspinnen mogen
aaien, we zijn in prinsessenjurk en toebehoren in een
koets getrokken door paarden over een park gereden
op weg naar een kasteeltje waar we wat lekkers
kregen. Wij kregen in het kasteel een bel, en die
mochten we laten rinkelen om de bedienden te roepen
(we bleven bellen...:-)). Verder werden we die dag
voorzien van limonade met taart en ook een buffet
waar we mochten pakken wat we lekker vonden.
Deze dag stond dus helemaal in het teken van je laten
verwennen en alleen maar leuke dingen doen, en even
vergeten dat je een ziekte hebt! Mijn broer Jelmer
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wilde heel graag naar de politie toe en ondanks dat dat
niet in ons programma stond werd dat geregeld. Hij
kreeg een politiepak en we mochten de sirenes
aanzetten en in de auto zitten.
Dit soort dagen zijn volledig kosteloos voor het
betreffende gezin, maar uiteraard zijn er heel veel
kosten aan verbonden, ondanks dat er ook heel veel
vrijwilligers zijn die de dag compleet maken.
Sinds kort ben ik ambassadeur en samen met Jelmer
willen wij er ook voor zorgen dat andere kinderen net
zo’n leuke dag mee mogen maken. Een chronische
ziekte hebben geeft zo ook een dag met heel veel
moois.
Hiervoor zijn wij bezig met het inzamelen van oude
mobiele telefoons en lege cartridge/inktpatronen.
Hiervoor krijgt de stichting Opkikker dan geld, wat ze
weer voor opkikkerdagen kunnen gebruiken.

Bedankt, Peter!
Peter (de vader van Maud uit groep 7) heeft jarenlang
onze Postmeeuw in elkaar gezet. Doordat we nu een
format hebben dat we makkelijk zelf kunnen vullen, is
dat niet meer nodig. Maar we willen al die jaren trouwe
dienst en prachtige Postmeeuwen natuurlijk niet
ongemerkt voorbij laten gaan.
Peter, heel erg….

Als u oude telefoons en/of lege cartridge/inktpatronen
hebt liggen, lever deze dan op school. Er staat
een doos van de Opkikker maar je mag het ook
aan ons geven. Dan komt dat ten goede aan de
opkikkerdagen voor andere zieke kinderen
Wij, en alle gezinnen die deze dag nog gaan beleven,
zijn u dankbaar.
Groetjes, Juliette en Jelmer
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