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Agenda

Welkom terug juf Benthe

week 04-02 gesprekken definitief advies groep 8
van

Benthe is afgelopen maandag weer begonnen op
school na haar zwangerschapsverlof. Vanaf nu zal ze
weer elke maandag en dinsdag te vinden zijn in groep
1/2. Fijn dat je er weer bent, Benthe!

vr

08-02 rapporten mee naar huis
Welkom meester Vincent en meester Hans

week 11-02 oudergesprekken
van

Na de kerstvakantie zijn meester Vincent en meester
Hans gestart als onderwijsassistenten op De
Zilvermeeuw. Zij zijn in januari op dinsdag aanwezig
en worden op die dag ingewerkt door juf Esmée.
Vanaf februari is Hans aanwezig op de maandag en
Vincent op dinsdag, donderdag en vrijdag.

vr

15-02 hele school om 12 uur vrij

ma
t/m
vr

18-02
t/m
voorjaarsvakantie
22-02

wo

27-02 8.30 uur: luizenpluis, hulp is welkom!
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wo

06-03 8.30 uur: kijkje in de klassen voor
ouders

Verjaardagen

Zij stellen zich graag even aan u voor.
Vincent

Graag stel ik mij even voor, mijn naam is Vincent
Sluijmer en vanaf 1 februari kom ik op dinsdag,
donderdag en vrijdag werken op de Zilvermeeuw. Op
de dinsdagen in januari komen wij (Hans en ik) alvast
sfeer proeven op school, dus misschien hebben jullie
ons al gezien/gesproken. Ik woon zelf in Lisse en ik
heb 2 kinderen, een zoon Jaivy van 4 jaar oud en een
dochter Elynn van 2,5 jaar oud. In mijn vrije tijd
voetbal ik bij FC Lisse en speel ik toneel bij ATV
Pankras uit Sassenheim. Ik heb erg veel zin om aan de
slag te gaan, dus hopelijk zie ik jullie snel een keer op
school. Mocht er iemand nog iets meer van mij willen
weten, vraag het dan gerust.
Hans

Hier stond altijd de lijst met alle jarigen in de
komende weken. Het is voor ons best een uitzoek- en
overtypwerk om die lijst samen te stellen, vandaar dat
we ervoor kiezen om daarmee te stoppen.
We wensen alle jarigen een hele fijne dag!
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Hierbij wil ik mij graag voorstellen. Ik ben Hans
(Kooijman) en woon in Nieuw-Vennep met mijn vrouw
en twee teckels. Al veel kinderen kennen mij al als
meester Hans. Ik werk namelijk nu bij Sportcentrum
De Waterkanten in Lisse waar ik nu 8 jaar met veel
plezier zwemles geef. Aangezien ik les geven zo leuk
vind, heb ik besloten om dat te gaan doen op de
basisschool. Daarvoor moet ik ook weer naar school
en daarom ga ik in februari beginnen aan de PABO.
Naast deze studie zal ik op maandag komen werken
op De Zilvermeeuw als onderwijsassistent en daar heb
ik heel veel zin in.
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Bouw!

Na de kerstvakantie zijn we gestart met
Bouw! Bouw! is een computerprogramma dat
speciaal is ontwikkeld om kinderen die risico
lopen op problemen met lezen extra hulp te
geven. Door het werken met Bouw! oefenen
kinderen extra, waardoor ze zich sneller gaan
ontwikkelen.

over mode en gaan tijdens het kunstproject mode
ontwerpen. Afgelopen maandag zijn ze al begonnen
onder leiding van een docent van Pier K.

Leerlingen uit groep 2 tot en met 4 werken vier
keer per week met het programma onder
begeleiding van een tutor uit de bovenbouw. De
leerlingen werken allemaal op hun eigen niveau.
De lessen zijn afwisselend, van het flitsen van
letters en woorden tot memory. Zowel de
leerlingen die met Bouw! werken als de tutoren
zijn geweldig van start gegaan.
U bent natuurlijk erg benieuwd naar alles wat de
kinderen geleerd en gemaakt hebben. Aan het einde
van het schooljaar organiseren we een grote
presentatie voor ouders, waarbij alle groepen laten
zien wat ze geleerd hebben.
Overblijf door Kinderstralen

De afgelopen maanden is Kinderstralen begonnen bij
u op school. Hierbij hebben de Overblijfmedewerkers
en de coördinator zich ingezet om een fijne overblijf
neer te zetten. Zoals dat bij vele opstarten gebeurt,
ging dit met vallen en opstaan. Wij blijven hier hard
aan werken.
Een leerling uit groep 3 en een tutor uit groep 7
oefenen samen met Bouw!
Kunstprojecten

Dit schooljaar wordt in alle groepen een kunstproject
uitgevoerd. Deze projecten ontwikkelen we samen
met Pier K en sluiten aan bij het IPC-thema dat op dat
moment in de klassen speelt.
In de eerste maanden van het jaar waren groep 7/8
en Leonardo Groen aan de beurt. Zij hebben in
groepjes zelf een korte film gemaakt. Ze hebben van
docenten van Pier K eerst les gehad in acteren en in
hoe je een goede film in elkaar zet. Vervolgens
hebben ze zelf hun film bedacht, gefilmd én
gemonteerd. Tijdens een popcornmiddag zijn alle
films bekeken en nabesproken.
Vorige week zijn groep 5/6 en Leonardo Blauw
begonnen met hun project. Ze werken nu met IPC
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Coördinator Manon Drenthe heeft een andere functie
gekregen binnen Kinderstralen en zal per 1 februari
starten als regiomanager. De nieuwe coördinator is
Daniëlle van Riel. Zij werkt momenteel als
Overblijfmedewerker op de Giraf en weet daardoor
ook al veel van de gang van zaken. Daniëlle wordt op
dit moment ingewerkt door Manon zodat ze 1
februari zelfstandig aan de slag kan.
Bij de tussenschoolse opvang streven we naar een
leuke pauze en gezelligheid. Bijvoorbeeld met
activiteiten die passen bij de tijd en de thema's van
het jaar. Om alle leuke activiteiten te kunnen blijven
uitvoeren op school zijn wij druk bezig met het
werven van nieuwe overblijfmedewerkers die ons
team van vrijwilligers willen komen versterken. Dit
kunt u ook zelf zijn als ouder van een kind op school.
(u betaalt geen overblijfkosten voor uw kind op de
dagen dat u de overblijf verzorgt) Maar ook opa’s,
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oma’s mensen uit de buurt kunnen zich aanmelden als
overblijfmedewerker. Wel is het belangrijk natuurlijk
om een affiniteit met kinderen te hebben. U kunt zich
aanmelden via www.wordoverblijfmedewerker.nl of
via de coördinator op school. Per overblijfdienst
ontvangt u een vrijwilligersvergoeding.
Op MijnKinderstralen.nl kunt u als ouder op elk
moment wijzigingen doorgeven in de
(opvang)gegevens. Ook kunt u uw kind hier aan- of
afmelden, de opvang stopzetten, ons rechtstreeks een
bericht sturen en al uw factuurspecificaties inzien. De
resultaten van activiteiten die tijdens de tussen
schoolse opvang gedaan worden met uw kind kunt u
regelmatig terug zien op mijnkinderstralen.nl Heeft u
vragen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt
Centraal Bureau telefonisch bereiken op werkdagen
van 9:00 tot 14:00 uur via: 030 - 244 00 65. U kunt er
ook voor kiezen ons een mail te sturen via
los@kinderstralen.nl.
Er zijn nog kinderen op school, die wel overblijven,
maar niet ingeschreven zijn bij de overblijf. Mocht dat
voor uw kind het geval zijn, dan kun u via deze pagina
uw kind alsnog inschrijven:
https://www.lunchenopschool.nl/obs-dezilvermeeuw/
Hebt u vragen of opmerkingen over de overblijf, dan
kunt u ook op school terecht. Neem dan even contact
op met Mirjam (directie@dezilvermeeuw.nu).
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