Nieuwsbrief van OBS De Zevenhoeven
11 februari 2019
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Activiteiten

Zoals u in de media misschien al heeft vernomen, hebben de vakbonden AOb en
FNV voor 15 maart een staking aangekondigd in het onderwijs. De scholen van OPO
IJmond en het bestuur steunen dit initiatief. Op 15 maart is onze school gesloten. In
de bijlage een brief van het College van Bestuur. Hierin kunt u meer lezen over de
landelijke staking.

Februari

Wij realiseren ons dat dit overlast veroorzaakt, maar hopelijk op de lange termijn
ten goede komt aan het onderwijs voor uw kind(eren). Wij vragen om uw begrip en
steun voor deze staking. Ook vragen wij u zelf zorg te dragen voor de opvang van
uw kind(eren).

12 OR
13 Rapport 1 + Inloop 2
12.00 – 12.45
16 Voorjaarsvakantie t/m 24
25 Studiedag (kinderen vrij)
26 Schoolfotograaf
26 t/m 8 maart contactweek 2
27 Hoofdluiscontrole

Bianca van Erkelens
Schoolleider

Brede school activiteiten
De eerste brede school activiteiten zijn gestart. Voor de maand maart kunt u uw
kind nog opgeven voor de volgende brede school activiteiten:
Toneelspel: welke kleur ben jij? Voor leerlingen uit de groepen 1-2.
Naaiatelier voor leerlingen van de groepen 4,5 en 6.
Hapjes maken voor de leerlingen uit de groepen 1, 2 en 3.
De zoete bakkerij voor de groepen 6, 7 en 8.
Kinderyoga voor de leerlingen uit de groepen 3, 4 en 5.

Bibliotheek IJmond- Noord
Bibliotheek IJmond- Noord viert in 2019 haar 100 jarige bestaan.
Elke maand zijn er activiteiten rond een speciaal thema of gericht op een speciale
doelgroep. In februari staat laaggeletterdheid centraal.
Daarom is er op dinsdag 26 februari een feestmiddag met als motto: "Leren lezen is
feest". De middag is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar activiteiten om de
Nederlandse taal te oefenen, voor zowel volwassenen als (hun) kinderen.
De middag start met een voorstelling voor volwassenen door het BASTA theater.
Voor de kinderen die de voorstelling bezoeken is er tegelijkertijd een djembéworkshop. Daarna zijn er diverse workshops en activiteiten.
Datum, tijd en plaats: dinsdag 26 februari, 15.00-17.00 uur, vestiging Heemskerk.
De toegang is gratis.
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