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Agenda
17 juni
25 juni
28 juni
Donderdag 1 juli
Dondedag 8 juli
Vrijdag 9 juli
Maandag 12 juli t/m
vrijdag 20 augustus
Hiep hiep hoera!
Gefeliciteerd
en
een fijne dag!

Ouders worden geinformeerd over de groepsbezetting voor komend
schooljaar.
Leerlingen krijgen hun rapport mee
Oudergesprekken
Eindfeest voor de leerlingen
Doorschuifochtend en laatste schooldag
Studie/werkdag voor de leerkrachten. De leerlingen zijn deze dag vrij!
Zomervakantie!

11 juni
15 juni
17 juni
18 juni

Sushant
Virage
Ani
Alecia

Groep 2A
Groep 5
Groep 5
Groep 5

Praktisch verkeersexamen.
Maandagochtend 7 juni was voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 een spannende ochtend.
Want na het behalen van het theoretisch verkeersexamen moesten de leerlingen nu in de praktijk
laten zien of zij de verkeerregels goed beheersten én konden toepassen.
De leerlingen hebben individueel een route moeten fietsen. Langs de route staan vrijwilligers die,
aan de hand van een controlelijst of app, beoordelen of de leerlingen goed handelen.
Ouders die hebben geholpen, dank jullie wel voor jullie hulp!

Djembé- en keyboardles.
Deze week waren de leerlingen van groep 7 en 8 aan de beurt voor djembéles en leerlingen van de
groepen 5 en 6 aan de beurt voor keyboardles. De leerlingen hebben weer met veel plezier
geëxperimenteerd en geoefend op de verschillende instrumenten.

Eindfeest
Op donderdag 1 juli organiseren we voor de kinderen
een eindfeest. Het thema is ‘We gaan op wereldreis’.
Met elkaar gaan we op een ontdekkingsreis met taal,
eten, muziek, kleding en sport.
Medewerkers van bureau Bannink voeren met elke
groep twee workshops uit. Een workshop voor de
uitvoering en een workshop waarbij de leerlingen de
benodigde attributen maken.
Aan het einde van de dag worden alle uitvoeringen
samengevoegd toto een fantastische voorstelling.
Helaas kunnen we de ouders nog niet uitnodigen om deze voorstelling bij te wonen.
De voorstelling wordt opgenomen en krijgt u de link naar de filmopname. Meer informatie volgt.

Oproep!
Voor het eindfeest hebben wij nodig:
- Groep 3: wc-rollen en kurken
- Groep 5: lege kartonnen doosjes in verschillende maten en doppen
Graag inleveren bij de groepsleerkracht.

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.

Stop de bezuinigingen op sport Haarlemmermeer
Het College van B&W van de gemeente
Haarlemmermeer heeft op vrijdag 4 juni een
raadsvoorstel naar de gemeenteraad gestuurd met
daarin een bezuinigingspakket van 6 miljoen euro
op het domein van jeugd, sport en welzijn.
Deze bezuinigingen hebben fatale gevolgen voor de
gezondheid van de inwoners van Haarlemmermeer.
En dat juist in een tijd waarin het belang van een
gezonde leefstijl veel aandacht heeft.
Lang voor corona was er al een pandemie, die van de ‘lichamelijke inactiviteit’, zo stelt
neurowetenschapper Erik Scherder. Lichaamsbeweging is onontbeerlijk! Het maakt ons vitaler en
weerbaarder én het brengt ons in contact met anderen. De gemeente Haarlemmermeer
investeerde jarenlang in sport, bewegen en een gezonde leefstijl. In de sport- en beweegvisie 20192029 “Haarlemmermeer met sport en bewegen positief gezond” heeft de gemeente de ambities
vastgesteld voor het verbeteren van de gezondheid, preventie en meedoen voor alle inwoners.
Juist de investeringen in de sportinfrastructuur en het stimuleren van sport en bewegen hebben

een enorm positief effect gehad op de inwoners van de Haarlemmermeer.
De Haarlemmermeer staat op positie 10 van de beste sportgemeenten in Nederland.
In een tijd dat iedereen het belang van sport en bewegen inziet, wil de gemeente Haarlemmermeer
bezuinigen op bewegen op en rond de school en sportbuurtwerk. Door het bezuinigingsvoorstel
van wethouder Sidali komt er 2 miljoen euro minder beschikbaar voor sport en bewegen.
Het college wil bezuinigingen op breedtesport, inzet en ondersteuning Team Sportservice en
overige sportactiviteiten. Dat betekent dat ook jouw onderwijsinstelling direct geraakt wordt.
·
Sportondersteuning op en rond de school eindigt
·
Betaalbaar sporten in de wijk verdwijnt
·
Contributies bij verenigingen stijgen
·
Ondersteuning Aangepast Sporten eindigt
·
Talentontwikkeling en topsportklimaat verdwijnt
·
Team Sportservice Haarlemmermeer noodgedwongen stopt
Wij komen daarom in actie en doen dit graag samen met jouw onderwijsinstelling. Met deze
bezuinigingen veegt de gemeente Haarlemmermeer sport van de mat en dat willen we niet laten
gebeuren!
Hoe kun je dit voorkomen?
Teken de petitie: Stop de bezuinigingen op Sport in Haarlemmermeer.
PS. Wil je via social media deze actie steunen?
Tag ons dan via @teamsportservicehaarlemmermeer en @topsporthaarlemmermeer
en gebruik de hashtags #veegsportnietvandemat en #sportdoetietsmetje.
Vriendelijke groet,
Sandra van Gemert
Regiocoördinator Team Sportservice
Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman

