-

Nieuwsbrief 16
Schooljaar 2018-2019, vrijdag 17 mei 2019
Leefstijl
Wij zijn alweer toe aan thema 5: “Allemaal anders, iedereen gelijk”. De titel dekt de
lading van de inhoud van de lessen heel goed: kinderen worden zich bewust van het feit
dat ze allemaal verschillend zijn en leren die verschillen te waarderen. We benadrukken
daarnaast dat ieder kind gelijkwaardig is.
Een van de belangrijkste redenen waarom kinderen dingen doen die gevaarlijk of
schadelijk voor ze zijn, is dat ze geen ‘nee’ durven zeggen. Onder druk van een groep
doen kinderen en volwassenen – dingen die ze anders nooit zouden doen. Ze willen niet
buiten de boot vallen of bang genoemd worden. In een groep gaan ze makkelijker over
hun eigen grenzen heen, dan wanneer ze alleen zijn. Door hierover samen te praten,
merken kinderen dat zij niet de enigen zijn die hier last van hebben.

De kinderen leren:


wat ze kunnen zeggen en doen als ze iets niet willen of vervelend vinden.



leren waarom opkomen voor jezelf belangrijk is.



leren dat opkomen voor jezelf ook betekent dat je rekening houdt met anderen.

DigiDUIF
Er komt een nieuwe digiDUIF app aan! Deze gaat “Social Schools 3.0” heten. Een hele
mond vol. Als ouder/verzorger hoeft u nog niets te doen. Zodra wij de nieuwe app gaan
gebruiken ontvangt u een melding in de oude app en op de computer. Tot die tijd kunt u
gewoon de oude app gebruiken. Inloggen in de nieuwe app kan straks gewoon met het
bestaande account. Dit is dus alvast een voor aankondiging.

Sportdag 3 t/m 8
Wat hebben we het getroffen! Het weer was goed en er was voldoende begeleiding. De
leerlingen van groep 8 hebben dit schooljaar ook een belangrijke rol gehad bij de
begeleiding van de groepjes. Ieder jaar weer is het een mooi gezicht om de leerlingen op
De Octopus zo sportief met elkaar op te zien trekken. Leerlingen van groep 3 t/m 8
vormden met elkaar groepjes. Er waren 24 teams. Dit evenement is geslaagd omdat we
weer veel hulp hadden. Hulpouders, allemaal bedankt!

En als de kat van huis is…………..spelen de kleuters verstoppertje in de school!

Vakantie rooster ’19 – ‘20
Ik kan u alvast vertellen wat het vakantierooster is voor volgend schooljaar. Op dit
moment heb ik de studiedagen nog niet kunnen plannen. Ik ben nog in onderhandeling
met trainers die de studiedagen verzorgen. Zodra ik meer weet, laat ik het u weten.
Er is wel een SOPOH studiedag gepland, dan zijn alle SOPOH scholen gesloten i.v.m. het
lustrum van SOPOH.

12 juli 2019 t/m 25 augustus 2019: Zomervakantie
21 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019: Herfstvakantie
22 november 2019: Studiedag alle SOPOH scholen (alle leerlingen vrij)
23 december 2019 t/m 3 januari 2020: Kerstvakantie
17 februari t/m 21 februari 2020: Voorjaarsvakantie
10 april t/m 13 april 2020: Paasweekend
27 april t/m 8 mei 2020: Meivakantie
21 mei t/m 22 mei: Hemelvaartsvakantie
1 juni 2020: Tweede pinksterdag
6 juli 2020 t/m 14 augustus 2020: Zomervakantie
Re-integreren
Wij verwelkomen een nieuwe leerkracht in ons team: Anneke Slegers. Zij gaat een paar
uur een per week bij ons op school re-integreren. Zij zal met kleine groepjes kinderen
gaan werken.
Meester Bert de Haan is er even een tijdje uit geweest. Hij gaat ook volgende week
starten met re-integratie werkzaamheden. Zo als het er nu naar uitziet gaat hij een
paar middagen per week helpen bij de voorbereiding van de musical.
Agenda
Dinsdag 21 mei: Start entree toets groep 7
Woensdag 29 mei: Sportdag kleuters
Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag (alle leerlingen vrij)
Vrijdag 31 mei: alle leerlingen vrij
Maandag 10 juni: Tweede pinksterdag (alle leerlingen vrij)
Dinsdag 11 juni: Studiedag (alle leerlingen vrij)
Met vriendelijke groet, mede namens de collega’s, Saskia Jonker
Informatie van Samenloop voor Hoop
Er zijn al redelijk wat aanmeldingen, maar soms horen we ook nog van ouders dat zij niet weten dat er
een Kinderloop is. Om zoveel mogelijk ouders en kinderen te bereiken kunnen wij alle hulp gebruiken.
Veel ouders vinden de Kinderloop een leuke activiteit en een super goed initiatief om met hun kinderen te
gaan doen.
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 Toolenburgerplas 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 bedragen €3,00 per
kind, 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. Er is een activiteitenplein waar kinderen zich
kunnen vermaken op bijvoorbeeld een springkussen en in een ballenbak daarnaast is er zelfs de mogelijk
op de Toolenburgerplas te lopen d.m.v. een Aquabubble. Er is een braderie met kramen die bemand
worden door de deelnemers aan de Samenloop en waar spullen verkocht worden waarvan de opbrengst
ook naar het KWF gaat, er is een podium met allerlei artiesten en een compleet horecaplein met heel veel
lekker eten. Het draait dus niet alleen om het wandelen. Voor de activiteiten kunt u eenmalig een
strippenkaart kopen of een losse activiteit kopen. De gehele opbrengst wordt gedoneerd aan het KWF
Kankerbestrijding. Alle activiteiten worden namelijk door sponsoring beschikbaar gesteld. Kijk voor alle
activiteiten op het activiteitenplein op de facebookpagina https://www.facebook.com/ActiviteitenpleinSamenloop-voor-Hoop-Haarlemmermeer-172625130355492
Van dit evenement wordt 24 uur lang live verslag gedaan door 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, Inge den Daas
De Commissie KinderLoop, SamenLoop voor Hoop!

