
  

 
 

22 september 2021 
 

AGENDA 
 

22 september   Nationale Kraanwaterdag 

29 september   Kinderpostzegelactie 

  6 oktober   Start Kinderboekenweek 

12 oktober   Open Podium Kinderboekenweek 

13 oktober   Roostervrije dag groepen 1 t/m 4 

14 oktober   Roostervrije dag groepen 1 t/m 4 

15 oktober   Studiedag, gehele kindcentrum gesloten 

18 t/m 22 oktober  Herfstvakantie 

27 oktober   Herfstwandeling kleuters 

27 oktober   Groep 6 naar van Goghmuseum, groep 8 naar Rijksmuseum 

  3 november   Techniekochtend groepen 3 en 4  

  5 november   Nationaal schoolontbijt 

  8 november   Start Week van Respect 

  9 november   Lampionnenmaakdag 

11 november   Sint Maarten 

 

WIST U DAT….. 
 

• Groep 8 vrijdag jl. terug kwam van hun kamp 

• Zij met vermoeide koppies vertelden dat ze het heerlijk hadden gehad 

• De verhalen over alle belevenissen al snel de ronde gingen 

• De leiding het ook geweldig heeft gehad! 

• We bij deze Timo Schoon, Ralph Dooper  en Lilian Huibers nogmaals willen bedanken 

• Zij er mede voor hebben gezorgd dat het een topkamp is geweest! 

• Groep 8 maandag naar de bibliotheek is geweest 

• Zij daar een boek hebben uitgekozen om de komende weken te lezen en een leuke 

speurtocht hebben gedaan. 

• De leerlingen ook zijn geïnterviewd door ‘Langedijk Lokaal’ 

• Vandaag de Nationale Kraanwaterdag plaatsvindt 

• We daarom hebben gevraagd of alle kinderen water drinken op school 

• Dit in plaats van andere zoete (zuivel)drankjes 

• In de klassen posters hangen over hoeveel suiker er in veelgebruikte pakjes zit 

• Dit vaak ongelooflijk veel is 

• We het prettig vinden als kinderen gedurende de dag vooral water drinken   

• En dit natuurlijk het liefst uit bidons, herbruikbare flesjes en drinkbekers 

• De kinderen uit de middenbouw een afvalbingo mee naar huis krijgen 

• Zij in de omgeving ‘schone school’ kunnen doen 

• Zij op de kaart afval kunnen afvinken en zo bingo kunnen proberen te krijgen 

• We hopen dat de kinderen nu én in de toekomst zorgen voor een schone omgeving 

• We door de schone school en dit soort acties hopen een steentje bij te dragen! 

 



 

KINDERPRAAT 
 

- De kleuters zijn bezig met de letter ‘b’. De kinderen zoeken de letter op in tijdschriften. 

Een kleuter komt naar juf Laura toe en zegt: “Ik kan geen bulles vinden!” (b’s) 

- Groep 8 is op bezoek in de bibliotheek. De mevrouw van de bibliotheek vraagt: “Weten 

jullie wat ik voor mijn beroep doe?” 

Een leerling: “U neemt boeken aan.” 

Een andere leerling: “U bent boekhouder”. 

- Leerling in groep 4 probeert in te loggen op junior Einstein. “Juf, hij doet het niet en ik heb 

junior Einstein goed geschreven zonder spatie!” Juf kijkt mee op het scherm en ziet in de 

adresbalk staan: “junioreinsteinpuntenl”.  

- Juf vraagt aan een leerling op de BSO: “Waar heb je die knuffel vandaan?” Reactie: “Die 

heeft juf uit de verberging gepakt”. 

- “Juf, blokfluit is echt heel vermoeiend, want dan word je moe met je stem!” 

- De kinderen zitten aan tafel bij de BSO en zeggen in welke groep ze zitten. Eén neemt het 

niet zo serieus en zegt: “Ik zit op de middelbare in de 10e klas” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

22 september Kristian, groep 3 

22 september Demi, groep 4 

22 september Emalyn, groep 7 

24 september Aya, peutergroep  

24 september Lisa, groep 2 

28 september Evie, groep 6 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Duncan in groep 1 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

LEERLINGENRAAD 
 

Dit schooljaar zitten de volgende leerlingen in de leerlingenraad: 

Groep 4: Anna en Jip 

Groep 5: Leanne en Koen 

Groep 6: Thijs en Femke 

Groep 7: Eva en Levi 

Groep 8: Noëlle en Mylan 

 

Veel plezier bij de vergaderingen! 

 

 

 

 

 



OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Versoepeling van de maatregelen 

Op Social Schools schreven we al dat de versoepelingen van de coronamaatregelen ook 

betekenen dat er weer het één en ander verandert in en rond de school. Samen met het team en 

de KCR hebben we gesproken over hoe we het één en ander vorm willen geven. Wat we 

alvast per 25 september willen doorvoeren: 

- De peuters mogen weer binnen worden gebracht en opgehaald. Ook mogen de ouders 

van de peuters tijdens de inloop (tussen 8.30-9.00 uur), als zij dat willen, nog even 

thee of koffie drinken en hun peuter rustig overdragen aan de pedagogisch 

medewerkers. 

- De leerkrachten zullen ook vanaf 25 september bij de start van de dag in de ochtend de 

kinderen op het plein opwachten en meenemen naar de klas. Ook gaan zij samen met 

de kinderen naar buiten. We hebben gemerkt dat de kinderen erg zelfstandig zijn 

geworden en de lessen op tijd konden starten. 

- We vinden het belangrijk dat ouders wel regelmatig in de klassen kunnen komen en 

kunnen zien waar hun kind mee bezig is: betrokken ouders zijn belangrijk voor de 

ontwikkeling! Daarom zullen we zeer regelmatig een ‘open week’ houden met 

inloopochtenden, waarbij u in die week (op een dag die u uitkomt) kunt kijken in de 

klas van uw kind(eren). 

- Kleuters vinden het soms nog erg spannend - het is prima als u uw kind nog even naar 

binnen brengt in de ochtend, maar we proberen de kinderen zoveel mogelijk op het 

plein te ontvangen. 

- Oudergesprekken vinden zoveel mogelijk live plaats. 

- Voor vragen aan de directie e.d. bent u natuurlijk altijd van harte welkom! 

 

Hoeveel en wat eet mijn kind? 

U kent het vast wel: in de avond maakt u (eventueel samen met uw kind) de lunch klaar voor 

school. Een broodje met gezond beleg, wat fruit, wellicht een briefje erbij e.d. Maar hoeveel 

geef je eigenlijk mee? Wat mag wel, wat mag niet? En voor de kleine pauze rond tien uur? 

Soms wordt er net iets teveel of te weinig meegegeven. Ook komen we nog regelmatig snoep, 

koekjes, donuts e.d. tegen in de broodtrommels. Het kan helpen om samen met uw kind de 

lunch klaar te maken. Voor leuke en gezonde lunch-ideetjes zie: 

- https://www.voedingscentrum.nl/professionals/gezond-op-school/basisonderwijs/een-

gezonde-schoollunch.aspx   

- https://www.ad.nl/koken-en-eten/7-tips-voor-een-gezonde-

broodtrommel~a1b36e5f2/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  

En voor een gezellig briefje in de trommel: 

- https://broodbriefjes.nl/2017/08/mini-broodbriefjes/  

- https://nl.pinterest.com/pin/468304061245218394/  

 

De nationale sportweek 

Tot en met zondag kunnen de kinderen nog deelnemen aan allerlei activiteiten rondom sport 

en spel, tijdens de nationale sportweek. Kijk voor meer informatie op: 

https://www.actiefsportenevents.nl/ons-aanbod/sportweek/   

 

EVEN VOORSTELLEN!  
 

Bij de peuters en de BSO is Theuntje ons team komen versterken voor de laatste periode van 

haar studie. Theuntje is een oud-leerling van onze school en we vinden het geweldig dat ze er 

is! 

 

Mijn naam is Theuntje de Jong. Ik ben 20 jaar en zit in het laatste gedeelte van mijn studie 

https://www.voedingscentrum.nl/professionals/gezond-op-school/basisonderwijs/een-gezonde-schoollunch.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/professionals/gezond-op-school/basisonderwijs/een-gezonde-schoollunch.aspx
https://www.ad.nl/koken-en-eten/7-tips-voor-een-gezonde-broodtrommel~a1b36e5f2/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.ad.nl/koken-en-eten/7-tips-voor-een-gezonde-broodtrommel~a1b36e5f2/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://broodbriefjes.nl/2017/08/mini-broodbriefjes/
https://nl.pinterest.com/pin/468304061245218394/
https://www.actiefsportenevents.nl/ons-aanbod/sportweek/


"gespecialiseerd pedagogisch medewerker". 

Het laatste gedeelte bestaat uit een keuzedeel. Ik heb gekozen voor expressief talent. Dit 

houdt in dat ik kinderen leer begeleiden en de ontwikkeling stimuleer door middel van 

creatieve expressie. Denk hierbij aan beeldende kunst, 

muziek of taalexpressie. Zelf word ik 

ontzettend blij van het creatief bezig zijn en ik hoop de 

kinderen te inspireren om hun eigen 

creativiteit te onderzoeken. 

Ik zal activiteiten gaan bedenken en aanbieden op de 

opvang die hiermee te maken hebben. 

Ik heb ontzettend veel zin om met iedereen kennis te 

maken, de creativiteit te prikkelen bij 

de kinderen en er een gezellige tijd van te maken! 

 

 

 

 

WEEK VAN DE OPVOEDING 4-10 OKTOBER 
 

Van 4-10 oktober 2021 is de Week van de Opvoeding. Dit is een landelijk initiatief van het 

Nederlands Jeugd Instituut (NJI) met als thema: Vertel eens… 

 

Vertel eens... is de uitnodiging om het gesprek met elkaar aan te gaan. Tijdens de Week van 

de Opvoeding worden door het hele land activiteiten georganiseerd rond dit thema. 

 

Op donderdagavond 7 oktober organiseert GGD Hollands Noorden de online bijeenkomst 

Vertel eens! Hoe verhalen de band in je gezin versterken.  

Tijdens deze online bijeenkomst laat Steven Pont (ontwikkelingspsycholoog en opvoedcoach) 

zien hoe je met gesprekken, (familie) verhalen en luisteren de band met je gezin en familie 

versterkt. Opvoeders krijgen tips en voorbeelden hoe ze in gesprek gaan en blijven met 

kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar en wordt u als ouder/verzorger uitgedaagd om na te 

denken over uw rol als ouder/opvoeder/grootouder. Daarnaast wordt er ingegaan op het 

belang van familietradities en geschiedenis, om op die manier de band in het gezin en familie 

te versterken. 

 

U ontvangt bij deze Nieuwsbrief in Social Schools ook een flyer over deze bijeenkomst. U 

kunt zich aanmelden voor deze (kosteloze)bijeenkomst via: 

www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen  De avond vindt online plaats. 

 

 

BELANGRIJKE TAAK VOOR KINDEREN! 
 

In de bijlage van deze Nieuwbrief zit een belangrijke opdracht van de gemeente Dijk en 

Waard voor de kinderen van de basisscholen in Heerhugowaard en Langedijk. De gemeente is 

namelijk op zoek naar een nieuw gemeentewapen! Dus grijp je kleurpotloden, viltstiften, 

verfkwasten, knutselmateriaal en wees creatief! 

De kunstwerken moeten uiterlijk volgende week woensdag 30 september worden ingeleverd 

bij het directiekantoor. 

Veel succes en wie weet, ontwerp jij het nieuwe wapen van Dijk en Waard! 

http://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen

