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Gemeente communiceert plannen voor de Van den Berghlaan
Zoals bekend, zijn wij met de gemeente in gesprek over de nieuwbouw van onze school en de
tijdelijke locatie die wij gaan gebruiken als er gebouwd wordt. De gemeente Haarlemmermeer
heeft in de ‘Informeer’ (nieuws uit de gemeente Haarlemmermeer) een artikel gecommuniceerd
over de plannen die de gemeente heeft met de Van den Berghlaan. In dit artikel staat ook een
stuk dat op onze school betrekking heeft. Je vindt het via de volgende link:
https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/nieuwe-en-tijdelijke-schoolgebouwen-aan-vanden-berghlaan

_________________________________________________________________________
Bijles bij de studiebieb via stichting leergeld
Heeft je kind bijles nodig*, maar kun je het zelf niet betalen? Komend
schooljaar biedt Leergeld samen met de gemeente Haarlemmermeer
52 extra kinderen uit groep 6, 7 en 8 gratis bijles aan bij Studiebieb.
E-mail je naam en telefoonnummer naar info@meerleergeld.nl en
vermeld daarbij ‘Coronabijles’. Dan nemen wij contact met je op en
kijken we of je in aanmerking komt.
Heb je geen geld voor een fiets, sport, verjaardag, zwem-, dans- of muziekles voor jouw kind? Ook
dan helpt Leergeld! Kijk op meerleergeld.nl/aanvragen of je in aanmerking komt voor hulp.
* Twijfel je of jouw kind dit nodig heeft, overleg even met de leerkracht.

_________________________________________________________________________
Slippers of sandalen?
De zon schijnt weer en dit zorgt er natuurlijk ook
voor dat de zomerschoenen weer uit de kast
komen.
In verband met de veiligheid vragen wij je om je
kind tot en met groep 3 niet op (teen)slippers
naar school te brengen. Als zij hierop rennen,
gebeuren er geregeld ongelukken. Ook verliezen
zij hun slippers tijdens het spelen gemakkelijk. Wij
vragen je daarom je kind sandalen (schoenen met
een bandje om de enkels) of gympen aan te doen
naar school.
________________________________________________________________________________
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EU-schoolfruitproject afgelopen
Wat hebben de kinderen ervan genoten:
ananas, rettich, appel, sinaasappel,
bleekselderij … Wekelijks hebben ze op school
bekende en onbekende groente en fruit
gegeten. De leerkrachten hebben hun best
gedaan om er uitleg bij te geven en het zo
aantrekkelijk mogelijk te maken. En het
resultaat mag er wezen: kinderen die normaal
geen rauwe wortel zouden eten, hebben
ervan genoten omdat ze ontdekten dat het eigenlijk een beetje zoet smaakt.
De aandacht die onze school aan een gezond tussendoortje besteedt, heeft alles te maken met
het bevorderen van gezond gedrag. Het is mooi als kinderen leren dat het eten van een appel
beter is dan snoep (en misschien net zo lekker is).
Volgend jaar proberen wij opnieuw in aanmerking te komen voor dit project. En wat zou het mooi
zijn als jullie ons helpen door de kinderen fruit of lekkere groente mee te geven als tussendoortje.
________________________________________________________________________________

Kalender
31 mei t/m 16 juni
23 en 24 juni

afname cito-toetsen gr. 3 t/m 7
alternatief schoolkamp groep 8

