Al 130 jaar goed voor goed onderwijs!

Nieuwsflits
Jaargang 17 nummer 17

29 mei 2019

Geboorte
Met grote blijdschap geven wij u kennis van de geboorte van ons kippenkind

‘Kwik van Stolberg’.
Het is geboren op dinsdag 28 mei en maakt het goed. Wie de moeder
is, weten we niet en ook niet of het een jongetje of een meisje is. Wel
dat het erg lief is. We hopen binnen nu en een dag de andere twee
kippenkinderen te mogen verwelkomen.

Jeugdonderzoek 2019 Haarlemmermeer
Wat doen kinderen als ze vrij zijn? Hoe zien ze hun toekomst?
Vragen waar de gemeente Haarlemmermeer graag een antwoord
op wil. Vandaar dat iedere jongere tussen de 8 en 17 jaar
binnenkort thuis een uitnodiging ontvangt om deel te nemen aan
het Jeugdonderzoek 2019. Het onderzoek loopt tot 1 juli. Onder de
deelnemers worden enkele tablets verloot.
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Planning schoolvakanties 2019-2020
De vakanties voor het nieuwe schooljaar zijn bekend.
Herfstvakantie

19 t/m 27 oktober 2019

Kerstvakantie

21 december 2019 t/m 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie

15 t/m 23 februari 2020

Goede vrijdag

10 april 2020

Tweede paasdag

13 april 2020

Meivakantie

25 april t/m 10 mei 2020

Koningsdag (valt in de meivakantie)

27 april 2020

Hemelvaartvakantie

21 t/m 24 mei 2020

Pinkstervakantie

30 mei t/m 1 juni 2020

Zomervakantie

4 juli t/m 16 augustus 2020

* Tot begin van het nieuwe schooljaar bestaat er een heel kleine kans op een enkele wijziging. Houd u daar
alstublieft rekening mee.

Help mee in de strijd tegen kinderkanker
Eind augustus vindt de KiKa run plaats. Samen met een
aantal Meer Primair collega’s doe ik, Stehpanie Moll,
leerkracht van groep 1/2B, hieraan mee. Dit met als doel om
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de bestrijding van
kinderkanker.
Ik vind dat kinderen zorgeloos moeten kunnen leven. Zij zijn
de toekomst en ik hoop met mijn deelname aan dit
sportieve evenement dat héél veel kinderen met deze ziekte
steeds sneller kunnen genezen.
Helpen jullie mee om zoveel mogelijk geld op te halen?
Dit kan door het inzamelen van lege flessen. Deze kunnen op school worden ingeleverd. Deze
actie loopt van maandag 3 juni tot en met vrijdag 28 juni.
Een donatie kan ook via onderstaande link:
https://www.runforkikaestafette.nl/stephanie-moll
Alvast bedankt voor de inzet!
Juf Stephanie (groep 1/2b)
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Sportdag met een zonnetje
Vorige week woensdag hebben we een heel gezellige en sportieve sportdag gehad. Het was mooi
weer en de sfeer zat er goed in. Graag willen we alle hulpouders hartelijk bedanken voor hun
enthousiaste inzet. Ook willen we graag de Oudervereniging bedanken voor hun prima
ondersteuning.
Tot slot: supermarkt Hoogvliet heeft belangeloos het fruit beschikbaar gesteld. Heel hartelijk
bedankt!

Wat vieren wij?
Hemelvaartsdag
Hemelvaartsdag is een christelijke feestdag met een verhaal over afscheid nemen en alleen
verder gaan. Het feest wordt 40 dagen na pasen gevierd. In de bijbel staat dat Jezus met pasen is
opgestaan. Veertig dagen later verlaat hij met de apostelen Jeruzalem. Ze beklimmen een berg
aan de oostkant van de stad. Daar vertelt hij dat hij zijn taak op de wereld heeft volbracht. Tot
ieders verbazing stijgt Jezus op naar de hemel.
Pinksteren
Pinksteren is eveneens een christelijk feest dat 50 dagen na pasen wordt gevierd. Het woord
‘pinksteren’ komt van het Griekse woord ‘pentakosta’, dat ‘vijftig’ betekent. Met pinksteren
wordt herdacht dat de heilige geest neerdaalde over de apostelen (leerlingen van Jezus) waarna
ze in allerlei vreemde talen iedereen konden vertellen over de boodschap van god.
Suikerfeest
Dit is een islamitisch feest. Een oude naam voor deze dag is ‘het kleine feest’. Moslims vieren
hiermee het einde van de ramadan, de vastenperiode waarin men overdag niet mag eten.
Daarom wordt er nu flink uitgepakt: iedreen heeft zoete hapjes gemaakt. Om die reden heet dit
feest in Nederland ‘suikerfeest’. Dit komt van het Turkse ‘fieker bayrami’.
Kinderen krijgen voor het suikerfeest één dag verlof. Deze hoeft niet te worden aangevraagd
maar wel te worden doorgegeven aan de groepsleerkracht.
Wesak
Eveneens in deze tijd vieren hindoeïsten het wesak. Op deze dag worden de verjaardag, de
sterfdag en de verlichting van Siddharta Gautama gevierd. Siddharta Gautama is de stichter van
het boeddhisme. De dag staat ook bekend als de geboortedag van Boeddha. Wesak wordt op
verschillende manieren gevierd. Men bezoekt vaak een boedhistische tempel waar je water kunt
schenken over een beeldje van Boeddha. Het is ook een dag voor goede daden. Sommige mensen
eten die dag niet tussen 12 uur ’s middags en 6 uur ’s ochtends.

Kalender
30 mei
31 mei
4 of 5 juni
5 t/m 7 juni
10 juni
14 juni

hemelvaartsdag (vrije dag)
vrije dag
suikerfeest
schoolkamp groep 8
tweede pinksterdag (vrije dag)
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