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Is er al nieuws over de nieuwbouw? 
Al een flinke tijd geleden hebt u kunnen lezen dat onze school binnen afzienbare tijd een nieuw 
gebouw krijgt. Ik kan me voorstellen dat u zich afvraagt of er al nieuws is.  
Hoewel er in nog geen velden of wegen een sloophamer te zien is, gebeurt er achter de schermen 
al veel. De stichting Meer Primair (waartoe onze school behoort) heeft een document opgesteld 
dat als basis gaat dienen voor een gesprek met de gemeente Haarlemmermeer. Hierin worden 
zaken vastgelegd over de omvang van de school, het gebruik van het gebouw, de samenwerking 
met de SKH Ontdekking, de tijdelijke huisvesting en nog veel meer. Na de zomervakantie zal het 
overleg tussen Meer Primair en de gemeente plaatsvinden, waarna dit document kan worden 
ondertekend. Daarna kunnen de volgende stappen worden gezet. 
 
U merkt het al: een nieuw gebouw realiseren, is meer dan het oude gebouw afbreken en een 
nieuw gebouw plaatsen. Er moet heel veel worden geregeld en op papier worden vastgelegd. 
Vandaar dat dit proces flink wat tijd in beslag neemt. En over tijd gesproken; het is misschien 
gevaarlijk om harde data te noemen. Toch verwachten we dat ergens in het kalenderjaar 2019 
kan worden gestart met de nieuwbouw.  
 

 

Hoofddorp aan zee??? 
Ja, u leest het goed. Niet dat over enkele weken de zee echt in 
Hoofddorp is te vinden, maar wel het evenement. Dit evenement 
is bedoeld voor kinderen van (bijna) 12 tot 15 jaar. Vier dagen 
lang kunnen kinderen bouwen aan hun eigen ‘wereld’ samen 
met kunstenaars en coaches. Aan het einde van die dagen  
mogen de kinderen het presenteren. Er is nog plek: aanmelden 
kan via deze link: 
http://kinderenaanzee.nl/index.php?id=2&afdeling=5&project=1
4 
 
 
 

Oude wandplaten 
Bij het opruimen van ons magazijn zijn we een aantal oude 
wandplaten tegengekomen. Bent u geïnteresseerd, wij verkopen ze voor weinig. U kunt zich even 
melden bij de leerkracht van uw kind. 
 

Word slootjesexpert 
 Altijd al eens willen weten wat er allemaal in een sloot te vinden is? 

Dan is dit de kans: op zondag 15 juli van 11.00 tot 15.00 uur 
organiseert het ivn (instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) 

een slootjesdag. Locatie is het speelterrein Kleiland, Park21 in 
Haarlemmermeer (vlakbij tuincentrum Ranzijn aan de IJweg). 

http://kinderenaanzee.nl/index.php?id=2&afdeling=5&project=14
http://kinderenaanzee.nl/index.php?id=2&afdeling=5&project=14


 
 

  
 

Al 129 jaar goed voor goed onderwijs! 

Mad Science Zomerkamp: een goed idee! 
Geen dag is hetzelfde bij het WEIRD programma van 
Mad Science. Leer hoe je met huis-tuin-en-keuken 
materialen de leukste chemische reacties kan 
opwekken. Experimenteer bij het aaseter jachtspel 
met je kennis van de dierenwereld. Ontrafel als jonge 
astronaut de mysteries van het zonnestelsel en ontdek 
hoe het menselijk lichaam functioneert.  
Het worden weer waanzinnige dagprogramma's, met 
veel experimenten en gezelligheid. Lekker veel doen 
staat voorop, want je leert het meest wanneer je 
plezier maakt en zelf ontdekkingen doet. We gaan 
volop aan de slag met wetenschap en techniek en 
natuurlijk gaan we ook naar buiten om te spelen en te 
experimenteren. 
Schrijf nu in voor een week vol activiteiten, ontspanning en experimenten! 
 
Praktische informatie: 

Van 23 juli t/m 30 augustus (9:00 tot 16:00 uur) 
Professionele begeleiding 
Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar 
Inclusief lunch 
Inclusief experimentjes voor thuis 
Hoofddorp - Bibliotheek Hoofddorp Floriande 

 

 

Sportieve leerlingen 
Dat kinderen vol talent zitten, weten we maar al te goed. De een is 
goed in dansen, de ander in muziek maken of tekenen. In deze 
Nieuwsflits noemen we heel graag de prestaties van Anouar uit 
groep 7. Hij is heel goed in karate. Zo goed zelfs dat hij onlangs voor 
internationale wedstrijden naar Amerika mocht afreizen. 
 

En of dat nog niet 
genoeg is, ook 
Naomi uit groep 5 is 
een jong talent. Zij 
turnt op nationaal 
niveau en behoort ook echt tot de top van 
Nederland in haar leeftijdsklasse.  
 
Beide kanjers ziet u hier vol trots hun prijzen 
showen.  

 
 

https://inschrijven.mad-science.nl/
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Kalender  
13-07  2e rapport  
18-07  wisselochtend  
18-07  afscheidsavond/musical groep 8 
19-07  Nieuwsflits nummer 21 


