
  

 
 

                 9 november 2022 
 

AGENDA 
 

7-11 november         Week van Respect 

9 november                     Lampionnenmaak-ochtend 

11 november                     Sint Maarten 

11 november                     Nationaal Schoolontbijt 

17 november          Start oudergesprekken (10-minutengesprekken) 

18 november           Techniekochtend groepen 3 en 4 

23 november          Schoenzetten 

25 november          Techniekochtend groepen 5 t/m 8, groepen 1 t/m 4 zijn vrij 

5 december          Sinterklaasviering 

6 december          Inloopochtend  

16 december          Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

22 december          Theater voorstellingen alle groepen 

22 december          19.00 uur Kerstviering in de kerk 

23 december          Alle groepen om 12.30 uur vrij, start Kerstvakantie 

26 december t/m 6 januari  Kerstvakantie 

9 januari          Eerste schooldag na Kerstvakantie 

 

WIST U DAT….. 
 

• Het deze week de Week van Respect is? 

• De leerlingen veel leren over respect 

• Voor jezelf, de ander en de wereld 

• Het fijn is om hier met de kinderen over te praten en lesactiviteiten uit te voeren 

• Maandag de peuters weer naar zorgcentrum Het Horizon zijn geweest 

• Ze daar heel gezellig hebben gedanst, gezongen, spelletjes gedaan en samen gelezen 

• Ze dit iedere 3 weken doen 

• Ze deze week ook hun mooie lampionnen hebben laten zien. 

• Het voor de bewoners en de kinderen echt genieten was! 

• Vandaag de lampionnen worden (af)gemaakt 

• Er werkelijk prachtige exemplaren bij zitten! 

• De lampionnen in de klassen worden opgehangen 

• We hopen dat u ze allemaal net zo mooi vindt! 

• De groepen 3 met hun lampionnen naar zorgcentrum Horizon gaan  

• Zij daar Sint Maartenliedjes gaan zingen 

• Wie weet zij daar ook wat lekkers krijgen van de bewoners 

• We alle kinderen en ouders een heerlijk Sint Maartenfeest toewensen! 

• Vrijdag ook het Nationaal Schoolontbijt is 

• U hier meer over hebt kunnen lezen in de vorige Nieuwsbrief en bijlage (flyer) 

• Het belangrijk is dat alle kinderen de 4 B’s meenemen: Bord, Beker, Bestek, Bakje 

• Groep 4 het heel spannend vindt dat zij mogen ontbijten met de burgemeester! 

• Vanavond om 19.00 de inschrijvingen voor de oudergesprekken (tien-

minutengesprekken) worden opengezet 



• We het fijn vinden als alle ouders zich inschrijven voor een gesprek 

• We blij zijn met alle betrokken ouders/verzorgers! 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

9 november Sanne, groep 2 

10 november Jason, groep 8 

11 november Roos, groep 3 

11 november Dean, groep 8 

12 november Jackie, groep 2 

15 november Fem, groep 8 

Allemaal een fijne dag toegewenst!  

 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Thom in groep 1C 

Loiza in groep 1A 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

 

 

KINDERPRAAT 
 

- Juf bespreekt in groep 3A: overal waar “te” voor staat is niet goed, bijvoorbeeld teveel                

snoep. Leerling: “Dan ook teveel juffen!” 

- Twee kleuters staan met elkaar te praten in de gang. “De baas van de school is juf Helene 

  en de baas van de wereld is God” 

- Deze week hebben we o.a. sinaasappel als schoolfruit. Kleuter: “Dat gaat niet, mijn mond is  

  niet zo sterk. 

- Juf Esther heeft het over voorzetsels en om te oefenen zet juf een egeltje op, onder, naast, in 

  en voor een bakje. Als laatste zet ze het egeltje tussen twee bakjes in. Juf vraagt: “Waar zit      

  het egeltje nu?” Kleuter: “De egel zit vast juf”. 

- Juf: “Wat ga je trakteren?” Kleuter: “Blauwe pupcakes die niet giftig zijn voor kinderen”. 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Bram 

Via Social Schools heeft u het verdrietige nieuws kunnen lezen over Bram uit groep ½ B. 

Sinds maandag jl. zijn Bram en zijn ouders in het Maxima ziekenhuis in Utrecht. Hij heeft 

spannende onderzoeken gehad zoals een petscan. We hopen met heel ons hart dat de uitslagen 

goed zullen zijn! 

Mocht u tekeningen/kaarten willen sturen naar het ziekenhuis: 

 

Bram Schuit 

Prinses Maximacentrum 

Kamer 339 

Heidelberglaan 25 

3584 CS Utrecht 



 

Natuurlijk kan dit ook naar zijn thuisadres (Bijloort 26,1721JA, Broek op Langedijk) of kunt 

u kaarten e.d. afgeven bij de directie. 

 

Lieve Bram en familie: we denken aan jullie en bidden voor goede uitslagen en herstel! 

 

Mediamasters groep 7/8 

De groepen 7 en 8 zijn gestart met mediamasters. MediaMasters is een spannende serious 

game over de kansen en gevaren van (digitale) media. Door het spelen van de game bouwen 

leerlingen basiskennis op over mediawijsheid terwijl spelenderwijs ook taalvaardigheid en 

waar relevant basale rekenvaardigheden aan de orde komen. Strijd tijdens de Week van de 

Mediawijsheid van 3 t/m 11 november 2022 tegen duizenden klassen om de titel ‘Meest 

mediawijze klas van Nederland’. 

 

Hackshield (ingezonden bericht vanuit de gemeente) 

(Past mooi bij de Mediamasters van groep 7 en 8!) 

Cybercriminaliteit is nog altijd een groeiend probleem. Vrijwel wekelijks zien we  

berichten voorbij komen over gemeenten, ziekenhuizen en andere grote instanties  

die te maken krijgen met hackers of een andere vorm van criminaliteit.  

Ook kinderen krijgen te maken met online gevaar. Omdat zij zichzelf niet goed weten  

te beschermen zijn ze een makkelijke prooi voor criminelen. Daar wil HackShield  

verandering in brengen. Niet door met een belerend vingertje te wijzen op de  

gevaren, maar door kinderen Cyber Agents te maken.  

Cyber Agents die niet alleen zichzelf, maar ook anderen kunnen beschermen tegen  

online gevaar.  

 

Opleiding tot Cyber Agent  

HackShield bestaat uit verschillende onderdelen. De (aspirant) Cyber Agents  

beginnen met een Basistraining waarin ze puzzels oplossen en vragen  

beantwoorden. In de Basistraining komen onderwerpen als internet, data,  

wachtwoorden, hackers en online geldzaken aan bod. Is de Basistraining afgerond?  

Dan mag je jezelf Cyber Agent noemen!  

 

Shields  

Tijdens de game verzamelen de Cyber Agents Shields, badges waaraan punten  

gekoppeld zijn. Shields zijn onder andere te behalen door levels te spelen, vragen  

goed te beantwoorden en aanvullende opdrachten uit te voeren. Zo zijn er regelmatig  

exclusieve Shields te verdienen, bijvoorbeeld tijdens speciale campagnes rondom  

Sinterklaas, Koningsdag en de zomervakantie. Hoe meer punten er verzameld  

worden, hoe hoger de Cyber Agent in de Erelijst komt te staan.  

 

Huldigingen  

HackShield werkt nauw samen met politie en gemeenten. Inmiddels zijn ruim 100  

gemeenten bij HackShield aangesloten. Dit houdt in dat vanuit de gemeentes actief  

wordt gezocht naar Cyber Agents. Politie en burgemeester roepen ‘hun’ jeugd op om 

Cyber Agent te worden en zo niet alleen zichzelf, maar ook de gemeente cyberveilig  

te houden. De beste Cyber Agents van de gemeente wacht bovendien iets  

bijzonders: zij worden officieel gehuldigd door de politie en burgemeester.  

Naast deze huldigingen kunnen de Cyber Agents het hele jaar door meedoen aan  

verschillende competities. Deze Competities zijn voor alle Cyber Agents toegankelijk,  

ook als hun gemeente niet is aangesloten bij HackShield maken ze kans op de  

prijzen die in deze competities te winnen zijn. 

Doe mee! Kijk op https://youtu.be/5bzqcetcPkU (of de flyer/poster op school) 

 

https://youtu.be/5bzqcetcPkU


Buurtgezinnen: 

Wat doet Buurtgezinnen? 

Buurtgezinnen is een initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. 

Gezinnen die steun kunnen gebruiken (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en 

stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en 

worden ouders even ontlast. De hulp is alledaags en vriendschappelijk. Vraag- en steungezin 

maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de steun. Het 

kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse speelafspraak, een weekend logeren  of samen iets 

leuks ondernemen. Dat is iedere keer maatwerk. 

 

Buurtgezinnen wil voorkomen dat de problemen in een gezin verergeren en eraan bijdragen 

dat kinderen fijn kunnen opgroeien in hun eigen gezin. 

 

Aanmelden 

Kun je wel wat hulp gebruiken? Misschien kan Buurtgezinnen jou helpen, door voor jou en je 

gezin een gezin in de buurt te vinden dat jullie kan ondersteunen. 

 

Of wil je juist steun bieden? 

Buurtgezinnen is op zoek naar ouders met kinderen, grootouders en volwassenen zonder 

kinderen met opvoedingservaring. Wil je op vrijwillige basis iets betekenen voor een ander 

gezin en heb je gemiddeld een dagdeel per week beschikbaar? Meld je aan via 

https://www.buurtgezinnen.nl/waar/noord-holland/koggenland/  of neem contact op met 

Corina, Coördinator Buurtgezinnen Koggenland en Dijk&Waard, corina@buurtgezinnen.nl  

of via 06-40868986 (bij voorkeur per whatsapp). 

https://youtu.be/bia47BxeuF4  
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