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Agenda
15 september
Hiep hiep hoera!
Gefeliciteerd en
een fijne dag!

Startgesprekken groepen 4 tot en met 8
12 september
15 september
17 september
18 september

Jayson
Amira
Chloe
Denzel
June
Sanne

Groep 2B
Groep 8
Groep 4
Groep 7
Groep 2A
Groep 3

Mededelingen en verslagen
Gezocht!
Grote dozen voor de Kinderboekenweek! Graag uiterlijk vrijdag 18 september inleveren.
Berichten doorgeven aan de groepsleerkracht.
Even een berichtje doorgeven is lastiger nu ouders niet in de school mogen.
Maar zorgt ervoor dat leerkrachten nu niet altijd op de hoogte zijn, van zaken die belangrijk zijn om
te weten, zodat zij er rekening mee kunnen houden en weten wat er bij een leerling speelt.
Wij vragen u om, als er iets is wat belangrijk is voor de leerkracht om te weten, dit door te geven
met een briefje, een mailtje of een telefoontje. Het is belangrijk dat u dit rechtstreeks doorgeeft
aan de leerkracht, zodat ze direct op de hoogte zijn en er rekening mee kunnen houden.
Alvast bedankt.
Gym groep 2
Deze week zijn de kleuters van de groepen 2 gestart met hun wekelijkse gymles in de grote zaal.
Juf Lieselotte geeft de gymles op dinsdag aan groep 2A en op vrijdag groep 2B.

Start- en adviesgesprekken groepen 4 t/m 8.
In de week van 13 september vinden de oudergesprekken voor de groepen 4 t/m 8 plaats.
De startgesprekken voor de groepen 4 t/m 6 en de voorlopig adviesgesprekken voor de groepen 7
en 8.
Op vrijdag 28 augustus heeft u per mail de brief met aanmeldstrook en de oudervragenlijst
ontvangen.
Wilt u deze vragenlijst schriftelijk of digitaal, voorafgaand aan het gesprek, in vullen en mee terug
geven of mailen naar de groepsleerkracht.
U ontvangt het strookje retour met daarop de ingeplande datum en tijd voor het gesprek.
Gitaarles.
De leerlingen die zich hebben opgegeven voor de gitaarlessen zijn begonnen.
Afgelopen maandag hadden zij hun eerste les.

Foto’s: de gevorderden en de beginners!
Lokaal persbericht:
Gemeente Haarlemmermeer zoekt Junior Cyber Agents!
Om de strijd aan te gaan met cybercriminaliteit is de gemeente Haarlemmermeer op zoek naar
Junior Cyber Agents: kinderen tussen de 8 en 12 jaar die door het spelen van HackShield leren hoe
ze zichzelf en hun omgeving wapenen tegen online gevaren.
Cybercriminelen kunnen op allerlei manieren een online systeem binnendringen om daar
vervolgens hun slag te slaan. Ze weten ontzettend veel van de digitale wereld, vaak meer dan wij.
Dat maakt het ook zo lastig om cybercriminaliteit aan te pakken.
Via HackShield zorgen we ervoor dat iedereen meer leert over de digitale wereld, zodat we de
online boeven te slim af zijn. Daar hebben we de hulp van Junior Cyber Agents bij nodig.
Denk jij kwaadaardige hackers te kunnen opsporen? Of weet
je ze te slim af te zijn? Ontdek het door de spannende
HackShield game te spelen. Tijdens het spelen leer je alles
over hacken, datalekken en andere online gevaren.
HackShield maakt van jou een Cyber Agent die straks al deze
gevaren herkent en kan voorkomen. Je kan niet alleen jezelf,
maar ook je omgeving beschermen tegen online gevaar. Zo
zorgen we samen voor een veilige digitale wereld!
De beste Cyber Agents uit Haarlemmermeer worden in december gehuldigd.
Gemeente Haarlemmermeer ziet de Cyber Agents namelijk als de helden van de toekomst.
Daarom heeft de burgemeester een speciale oproep gedaan: [https://youtu.be/mQ4yXNK-wdU].
Ook andere gemeenten in Noord-Holland zijn op zoek naar Junior Cyber Agents. Noord-Holland
wordt de eerste provincie met zijn eigen team van Junior Cyber Agents.
Kom in actie! Help jij ons om de online boeven te pakken? Speel nu mee!
Je kunt HackShield online spelen op https://www.joinhackshield.nl/ of download de game in de

App store. Op [https://www.joinhackshield.nl/gemeente/Haarlemmermeer] zie je de scores van de
Cyber Agents uit jouw gemeente. Lukt het jouw om de topscore te verbeteren?
Zet hem op Cyber Agent, we kunnen je hulp goed gebruiken!
Noord-Holland Actief: het Sportplatform van
Haarlemmermeer
Team Sportservice presenteert met trots het nieuwe en
enige sportplatform van Haarlemmermeer: Noord-Holland 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.
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.
Kom je er niet uit en heb je vragen.
Stuur een mailtje naar JSP@teamsportservice.nl of bel 023-2055500.
Wij helpen je graag verder.

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman

