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Tevredenheidsenquête
Tevreden ouders zijn belangrijk voor de school. Van tevreden ouders gaat een positief
effect uit op allerlei zaken die met de school te maken hebben. Afgelopen woensdag
heeft u een mail ontvangen, waarin u wordt uitgenodigd om een tevredenheidsenquête in
te vullen. Eens in de twee jaar nemen wij zo’n tevredenheids-enquête af om te kijken
hoe u vindt dat wij het als school doen. Wij willen in kaart brengen hoe u als ouder onze
school waardeert en wat er eventueel beter zou kunnen. Het succes van deze bevraging
hangt uiteraard af van uw bereidwillige medewerking. De resultaten van het onderzoek
zijn natuurlijk vooral bruikbaar als er door voldoende mensen aan het onderzoek wordt
meegewerkt. Wij vragen u om de enquête voor 5 april in te vullen.

Open dag
Op woensdag 20 maart hadden wij net als alle andere SOPOH scholen een open dag. De
rondleidingen werden verzorgd door de leerlingen van groep 8 A. Zij deden dit met veel
enthousiasme. Er zijn 5 gezinnen langs gekomen. Weer een mooi resultaat.
Project weken
De afgelopen weken is er weer hard gewerkt aan het project voeding. Er is door de
kinderen onderzocht, gekookt, geknutseld, gepresenteerd, gezongen etc.
Woensdag 13 maart hebben de kinderen groepsdoorbrekend gewerkt en zijn er mooie,
maar ook lekkere dingen gemaakt passend bij het thema voeding.

Gisteren kon u al het werk van de kinderen komen bekijken op de kijkavond. Vandaag
sluiten wij de projectweken dan echt af met presentaties op het podium. De kinderen
treden voor elkaar op.

Pasen, donderdag 18 april
Donderdag 18 april vieren wij paasfeest op school. De paascommissie heeft al een heel
draaiboek klaar liggen. De groepen 1 en 2 gaan onder begeleiding van de paashaas eieren
zoeken en de groepen 3 t/m 7 gaan buiten een spelletjescircuit doen.
Dit jaar wordt de paaslunch (groep 1 t/m 8) door school verzorgd.
In het kader van duurzaamheid vragen wij aan u om alle kinderen voor de paaslunch een
bord, bestek en beker, voorzien van naam, in een papieren/ plastic tas mee naar school
geven.
Deze spullen moeten uiterlijk woensdag 17 april op school zijn.
De groepen 1 t/m 8 hebben op deze dag een continurooster en gaan om 14.00 uur
naar huis.
Het wordt vast weer een gezellig Paasfeest!

Rapporten inleveren
Veel ouders hebben al gehoor gegeven aan onze oproep om de rapporten in te leveren.
Mocht u het nog vergeten zijn, denk er dan nog even aan om het rapport in te leveren.
GGD flits
Of een kind goed groeit kun je bekijken door de lichaamslengte in te vullen op een
groeidiagram. In sommige perioden maken kinderen een groeispurt door.
* Tussen 4 en 6 jaar groeit je kind ongeveer 6 centimeter per jaar. Maar niet alle
kinderen groeien even snel. Kinderen die snel groeien kunnen last krijgen van groeipijn.
* Tussen 6 en 9 jaar groeit je kind snel. Gemiddeld weegt een kind van 6 jaar ongeveer
22 kilo. Met 8 jaar weegt je kind ongeveer 27 kilo bij een lengte van 1,30 meter.
* Tussen 9 en 14 jaar groeien kinderen meestal heel snel. Ze maken dan een groeispurt
door. Rond 12 jaar zijn de meeste kinderen tussen de 1,40 meter en 1,70 meter lang.

Meer lezen, ga dan naar:https://www.opvoeden.nl/basisschoolkind/groei-enontwikkeling/lichamelijke-ontwikkeling/groei/
Maak je je zorgen over de groei van je zoon/ dochter? Maak dan een afspraak met de
jeugdarts. Dit kan via 023-7891777 op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00
uur.
Agenda
Woensdag 3 april: juffen- en meesterdag
Dinsdag 16 april t/m donderdag 18 april: Cito eindtoets groep 8
Donderdag 18 april: Paaslunch, school tot 14.00 uur
Vrijdag 19 april: Goede vrijdag (alle leerlingen vrij)/Start meivakantie
Maandag 22 april t/m 3 mei: Meivakantie
Met vriendelijke groet, mede namens de collega’s, Saskia Jonker
Kinderloop voor KWF

Beste ouders en kinderen van de Haarlemmermeer,
Op 22 en 23 juni 2019 wordt voor de tweede keer de SamenLoop voor Hoop georganiseerd in de
Haarlemmermeer. Dit is een uniek en onvergetelijk 24-uurs evenement, waarmee geld wordt
ingezameld voor het Koningin Wilhelmina Fonds, KWF kankerbestrijding.
Helaas worden ook kinderen geconfronteerd met kanker. Ze kennen vaak wel iemand die ziek is, ziek
is geweest of misschien zelfs overleden is aan kanker. Daarom organiseert een aantal vrijwilligers de
KinderLoop. De KinderLoop is een mooie manier om dit onderwerp bespreekbaar te maken en het
biedt kinderen de kans om zich actief in te zetten voor een goed doel.
De KinderLoop is bedoeld voor kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot 18 jaar en wordt gehouden
bij de Toolenburgseplas in Hoofddorp op zondagochtend 23 juni 2019 van 10.30 uur tot 10.55 uur.
De KinderLoop is gelijktijdig met de volwassen SamenLoop voor Hoop. De kinderen wandelen 24
minuten en de volwassenen in estafetteverband 24 uur. De kosten voor de KinderLoop bedraagt
€3,00 per kind en daarvoor krijgen ze tevens een KinderLoop voor Hoop ‘t-shirt.
Kinderen kunnen zich aanmelden via www.samenloopvoorhoop/haarlemmermeer/kinderloop. U
ontvangt daarna z.s.m. aanvullende informatie.
Buiten de KinderLoop om kunnen kinderen ook leuke acties verzinnen om geld in te zamelen, denk
aan flessen in zamelen, zakjes popcorn verkopen, heitje voor karweitje of andere leuk verzonnen
acties. De opbrengst hiervan kunnen de kinderen op de dag zelf inleveren bij de organisatie van de
KinderLoop.
Naast de KinderLoop is er nog veel meer leuks te doen, zoals een springkussen, ponyrijden, een
braderie, een podium met allerlei artiesten en heel veel lekker eten. Het draait dus niet alleen om
het wandelen. Voor de activiteiten kunt u eenmalig een strippenkaart kopen. De gehele opbrengst
wordt gedoneerd aan het KWF Kankerbestrijding. Alle activiteiten worden namelijk door sponsoring
beschikbaar gesteld.
Van dit evenement wordt door Andy Houtkamp, ook wel bekend van NOS langs de lijn, 24 uur lang
live verslag gedaan voor o.a. MeerRadio. Ook in de lokale en regionale pers wordt volop aandacht
besteed aan deze loop.
Wij hopen op een mooie opkomst en veel kinderen te zien lopen voor KinderLoop, SamenLoop voor
Hoop!
Met vriendelijke groeten,
De Commissie KinderLoop, SamenLoop voor Hoop!

