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Verdrietige mededeling
Het is je misschien opgevallen dat onze collega Nita Alons dit schooljaar zeer beperkt op school
aanwezig was. De afgelopen tijd heeft zij gezorgd voor haar zieke echtgenoot Anne Alons. Deze
week is Anne overleden. In gedachten zijn wij bij Nita en haar kinderen en wensen hun alle kracht
toe om te leren omgaan met dit verlies.
Vrijdag vindt in besloten kring het afscheid plaats. Hierbij zal een aantal collega’s aanwezig zijn.
Dat is de reden dat de kinderen van groep 1/2A vrijdag vrij zijn. Ik vraag om begrip hiervoor.
________________________________________________________________________________

Geen schoolfotograaf
Op 21 oktober zou de schoolfotograaf langskomen om alle kinderen te fotograferen en
klassenfoto’s te maken. Door corona kan dit echter helaas niet doorgaan. Dat vinden we heel
jammer. We hopen dan ook dat het later in het jaar wèl mogelijk zal zijn om de schoolfotograaf
alsnog te laten komen.
_______________________________________________________________________________

Warm aanbevolen:
Lekker leren gaat het beste als je gezond bent. Sport helpt kinderen en ook volwassenen om
gezond te blijven. Daarom bevelen wij Noord-Holland Actief van harte bij je aan.

Noord-Holland Actief het Sportplatform van
Haarlemmermeer
Team Sportservice presenteert met trots het nieuwe
en enige sportplatform van Haarlemmermeer: NoordHolland Actief. Deze site is in de plaats gekomen van
de inschrijfsite van JouwSportPas.
'Noord-Holland Actief' beweegt je naar al het sportieve aanbod in Haarlemmermeer. Er is aanbod
voor iedereen tussen 0 en 100 jaar. Ben je op zoek naar een leuke activiteit die bij jou past? Dan
ben je hier aan het juiste adres!
Aanbod
Op dit moment wordt het platform steeds meer gevuld met leuke sportactiviteiten. Dagelijks
komen er nieuwe aanbieders bij met hun activiteiten. Schrijf je in voor een proefles basketbal,
honkbal, bowlen, korfbal, krav maga, zwemmen of skiën. Of doe tijdens de Nationale Sportweek
mee met hockey, synchroonzwemmen, ritmische gymnastiek of wedstrijdzwemmen. En dit is nog
maar een kleine greep uit alle mogelijkheden.
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Hoe werkt Noord-Holland Actief?
Bezoekers kunnen op www.noordhollandactief.nl zien welke activiteiten er worden aangeboden
in Haarlemmermeer. Via de doelgroepenfilters kun je gericht zoeken naar een activiteit die bij jou
past. Zie je er een leuke activiteit tussen staan? Schrijf je dan snel in! Inschrijven en eventueel
betalen gaat heel eenvoudig via jouw eigen account.
Nog geen account?
Kom je er niet uit en heb je vragen. Stuur een mailtje naar JSP@teamsportservice.nl of bel 0232055500. Wij helpen je graag verder.
________________________________________________________________________________

Agenda
23 september
28 september t/m 2 oktober
2 oktober
10 t/m 18 oktober

studiedag (kinderen vrij)
startgesprekken
studiedag (kinderen vrij)
herfstvakantie

Nog even dit:
Vlak voor de school dient de herfst zich al aan in de vorm van deze prachtige paddenstoelen.

