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Schooljaar 2018-2019, vrijdag 5 april 2019
Juffen- en meesterdag
Wij kijken weer met veel plezier terug op de meester- en juffendag! Woensdag 3 april
waren alle meesters en juffen op De Octopus jarig. Er was een groot feest
georganiseerd door de activiteitencommissie en de leerkrachten. Veel kinderen kwamen
verkleed naar school. Het begon eerst in de klassen. De leerkrachten werden
toegezongen en kregen cadeaus. Om 09.15 uur kwamen wij bijeen in de aula. Daar
werden we opnieuw toegezongen en kregen de meesters en juffen die geen groep
hebben ook een cadeau.

Er waren ook cadeaus voor de school. Twee opvouwbare bolderkarren, een spel voor bij
de tafeltennistafel, een groot dominospel en Jenga spel voor buiten. Kortom wij zijn
super verwend! Er werd natuurlijk ook getrakteerd. In de groepen werden
verjaardagspelletjes gespeeld en buiten was er een estafette georganiseerd door de
ouders. Lieve ouders, allemaal hartelijk dank voor de mooie attenties!

Laatste weken schoolfruit
Tot aan de meivakantie ontvangen wij nog gratis schoolfruit. Na de meivakantie vragen
wij u om weer zelf fruit of groente mee te geven, op woensdag en vrijdag.

Kinderloop KWF
In de vorige nieuwsbrief heb ik u gemeld dat er op 22 en 23 juni de Samenloop voor
Hoop wordt georganiseerd in de Haarlemmermeer. Ik heb de brief nog een keer
onderaan deze brief toegevoegd.
Shannon Chotoe (moeder van Jaydee groep 1/2 B) van wil op dinsdag 9 april en
donderdag 11 april kaarsenzakken gaan verkopen om een steentje bij te dragen aan het
KWF. De kaarsenzakken kosten €5,00

U kunt de zak naar uw wensen inkleuren, beschilderen, voorzien van een tekst, een
boodschap…..wat u maar wilt. Het is de bedoeling dat u de zakken later dan weer
inlevert bij Shannon. Zij neemt ze dan mee naar de Kinderloop en plaatst ze op het veld.
Pasen, donderdag 18 april
Nog even ter herinnering: donderdag 18 april vieren wij paasfeest op school. 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!

Zwemdiploma’s
Met trots kunnen wij u vertellen dat er weer een aantal kinderen hun zwemdiploma
hebben behaald!
Diploma A: Mason, Norah, Finn, Qaylah
Diploma B: Beua-Jill, Riley, Lorena, Akram, Casper
Diploma C: Indy, Matt, Owen, Nilda
Survival brevet: Sanne en Tibo.

Driedaagse met directeuren
Volgende week woensdag, donderdag en vrijdag ben ik afwezig. Wij gaan dan met alle
directeuren van onze stichting en het bestuur op driedaagse naar Egmond. Wij gaan met
elkaar nadenken over de koers van onze stichting.
Cito eindtoets groep 8
Voor de groepen 8 komt de eindtoets eraan, tijdens deze Eindtoets kunnen de kinderen
laten zien hoe ze er nu voorstaan. Voor ons als school een goed moment om te bekijken
wat de afgelopen acht jaar aan onderwijs hen heeft gebracht, afgezet tegen de
landelijke opbrengsten.

Agenda
Dinsdag 9 april en donderdag 11 april: Verkoop kaarsenzakken
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!

