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Historisch museum Haarlemmermeer

Verjaardagen
Maandag 14 juni

Emily wordt 9 jaar!

Groep 5B

Woensdag 16 juni

Duco wordt 11 jaar!
Tijn wordt 11 jaar!
Jay wordt 6 jaar!

Groep 7A
Groep 7A
Groep 1/2C

Donderdag 17 juni

Mehmet wordt 9 jaar!
Juf Salomé wordt 41 jaar!

Groep 4A
Bovenkamer juf

Vrijdag 18 juni

Jasper wordt 5 jaar!
Tymofiy wordt 5 jaar!
Jenayah wordt 5 jaar!

Groep 1/2C
Groep 1/2B
Groep 1/2B

Zaterdag 19 juni

Xavi wordt 4 jaar!
Anique wordt 8 jaar!
Jacky wordt 11 jaar!

Groep 1D (gestart)
Groep 4A
Groep 7A

Zondag 20 juni

Finette wordt 10 jaar!
Bobbi wordt 6 jaar!
Ryan wordt 12 jaar!

Groep 6B
Groep 1/2C
Groep 7B

Dinsdag 22 juni

Fleur wordt 4 jaar!
Levon wordt 11 jaar!
Demi wordt 11 jaar!
Juf Jessica wordt 35 jaar!

Groep 1D (gestart)
Groep 6B
Groep 7B
Groep 3B

Woensdag 23 juni

Renzo wordt 11 jaar!

Groep 7A

Donderdag 24 juni

Hilde wordt 8 jaar!
Lione wordt 12 jaar!

Groep 4B
Groep 7B

Zondag 27 juni

Samia wordt 7 jaar!

Groep 1/2A

(Alvast) van harte gefeliciteerd allemaal!
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Agenda
Maandag 14 t/m vrijdag 18 juni
Donderdag 17 juni
Woensdag 23 juni
Vrijdag 25 juni
Woensdag 30 juni

Thuiskamp groep 8
Bekendmaking formatie
Facultatieve oudergesprekken
Groepen maken kennis met nieuwe leerkracht
Laatste ‘Koppen bij elkaar’-ochtend 20-21

Meester Tim aan het woord
Het zijn nog steeds hectische weken, maar we merken wel dat er licht komt aan het eind van de
tunnel. De formatie is bijna rond voor volgend jaar. Door het vertrek van een aantal collega's en de
keuze om te starten met 4 kleuterklassen en 2 kleine groepen 3, is dat dit jaar best een puzzel. We
kunnen met 4 kleuterklassen en twee groepen 3 starten, omdat er vanuit de overheid gelden ter
beschikking komen, waardoor we de groepen t/m groep 4 klein kunnen houden. We zijn hier nog
met de MR over in gesprek, maar zijn natuurlijk al wel vast op zoek gegaan naar nieuwe collega’s.
We hebben in bijna alle klassen een goede leerkracht (of twee) kunnen vinden. De laatste loodjes
wegen spreekwoordelijk het zwaarst, dus wellicht dat ik donderdag nog niet alle plekken heb
ingevuld. Dit heeft natuurlijk ook te maken met het toenemende lerarentekort.
Met de nieuwe ploeg hebben we veel zin in volgend schooljaar en we hopen dat dit, na toch twee
lastige(r) jaren, weer een redelijk normaal schooljaar wordt, waarin we elkaar weer meer kunnen
ontmoeten. Ik blijf het erg belangrijk vinden om ook uw mening te horen, dus ik vind het dan ook
jammer dat we de laatste ‘Koppen bij elkaar’-ochtenden af hebben moeten zeggen, omdat er zich
steeds slecht één of twee ouders hadden opgegeven. We vinden het op Tabitha belangrijk dat we
samen optrekken en hopen dan ook dat we tijdens de laatste digitale ‘Koppen bij elkaar’bijeenkomst op maandag 28 juni u weer massaal mogen begroeten 😊. Het onderwerp zal
opnieuw het Nationaal Programma Onderwijs zijn: We willen graag onze ideeën met u delen en
horen natuurlijk ook graag wat u er van vindt.

Doorschuifuurtje verplaatst
In de jaarkalender stond het doorschuifuurtje gepland op 14 juni. Tijdens dit uurtje zullen de
kinderen, indien mogelijk, kennismaken met hun nieuwe leerkracht. Omdat de formatie voor
komend jaar nog in beweging is, zal het doorschuifuurtje verplaatst worden naar vrijdag 25 juni.
De kinderen zullen hier nog verder over geïnformeerd worden.
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Vergeten verjaardag
Per abuis is er een verjaardag vergeten in de vorige Nieuwsbrief. En laat het
nou precies de meester zijn die lesgeeft aan zo goed als elke groep.
Meester Jorn was 11 juni jarig en is toen 39 jaar oud geworden. Via deze
willen wij hem alsnog van harte feliciteren!

Thuiskamp groepen 8
Gisteren (14 juni) was het eindelijk zover: Het thuiskamp van de groepen 8 ging van start! De
kinderen hebben lang uitgekeken naar deze mooie afsluiting van hun basisschoolperiode. Ondanks
dat het reguliere kamp naar Ameland in verband met maatregelen niet door kan gaan, staat er een
geweldige week op de planning. Verschillende activiteiten zullen plaatsvinden in en rondom de
school gedurende de week. Wat deze activiteiten precies
inhouden kan nog niet verklapt worden, omdat dit voor de
kinderen zelf ook nog een verrassing is. In de volgende
nieuwsbrief zal een fotocollage met toelichting geplaatst
worden zodat u ook op de hoogte bent van de
afsluiting van onze schoolverlaters.
Al het fruit geduren deze week wordt gesponsord door de Dirk van den Broeksupermarkt in Toolenburg. Als Gezonde School zijn we Dirk van den Broek hier
natuurlijk heel dankbaar voor!

Flessenactie
In de vorige nieuwsbrief is verteld hoeveel geld er opgehaald is met de sponsorloop. Een bedrag
van maar liefst € 9425,- is hiermee opgehaald, wat ten goede zal komen aan het schoolplein.
Daarnaast zijn de kinderen natuurlijk nog steeds druk bezig geweest met flessen inzamelen.
Inmiddels hebben de kinderen al 6 grote zakken gevuld Tezamen met de opbrengst van de
sponsorloop hopen we uit te komen rond een bedrag van € 10.000,- voor het schoolplein. Nog
even doorsparen dus, maar we zijn nu al apetrots op de kinderen met het huidige resultaat!
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Boekensushi
De juf van de bibliotheek kwam bij de groepen 3 op bezoek. Zij
heeft ons verteld over verschillende soorten boeken, hoe we de
boeken konden herkennen aan de stickers op de rug van het
boek en hoe we dus leuke boeken uit konden kiezen in de
(school)bibliotheek. Hierna mochten we ook kort 'proeven' van
verschillende boeken tijdens het spel: boekensushi. Als we een
boek leuk vonden,
mochten we hem meteen in ons laatje stoppen om het
later verder te kunnen lezen. Wat zaten er leuke boeken
bij! We mogen de boeken nog twee weken in de klas
houden en zullen er de komende tijd zeker veel leesplezier
aan gaan beleven!

Wiskundeknobbel
De Bovenkamer deed dit jaar voor het eerst mee aan de landelijke
(wiskunde-) Kangoeroewedstrijd. Daarbij haalde Noëlle van onze
school de hoogste score.
Meester Tim had van tevoren gezegd dat hij het wilde opnemen
tegen de winnaar.
Het was een hele spannende wedstrijd; het was muisstil en beiden
hebben alle tijd die ze mochten
nemen helemaal benut.
De eindstand: 19 goed voor Noëlle tegen 22 goed van meester Tim
(van de 24 opgaven -en ze waren pittig!-). Beiden echt heel knap
gedaan.
Hierna hebben ze nog nagepraat over alle opgaven die ze hadden
gemaakt. Beiden blijken een passie te hebben voor wiskunde 😉.
Op naar volgend jaar!
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Bedankt juf Karine (van de kinderen en ouders van groep 4a)
Lieve juf Karine,
Via deze weg willen wij (kinderen en ouders van groep 4a) je ontzettend bedanken voor de
leerzame en vooral gezellige dagen de afgelopen maanden. Door jou tomeloze inzet was het voor
de kinderen mogelijk om ook de woensdag gewoon op school te kunnen
zijn.
Je bent een top juf!
Liefs
De kinderen van groep 4A

Historisch museum Haarlemmermeer (van de leerkrachten van 1/2)
Op maandag 14 en dinsdag 15 juni zijn de groepen 1-2 naar het
Historisch Museum Haarlemmermeer geweest.
Daar hebben we geleerd hoe Hoofddorp is ontstaan: Eerst was er hier
een meer, de Haarlemmermeer. Grote machines pompten al het water
weg en toen konden er mensen gaan wonen. Daar moest nog wel hard
voor gewerkt worden.
We hebben een dorpsplein gezien met een huis met bedstee (en
poepdoos), een school van vroeger (waar je een “pechvogel” naar je
hoofd kreeg gegooid als je stout was), een kruidenier, de timmerman, de
verkeerstoren en cockpit, een tractor, café, waterpomp en nog veel
meer. Teveel om op te noemen!
De kinderen mochten aan het einde van het bezoek zelf gaan
spelen in het museum en (bijna) alles aanraken. Dat was
natuurlijk feest!
Super fijn dat we dit jaar toch nog een leuk uitstapje hebben
kunnen doen!
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