
  

22 januari 2020  
 

AGENDA 
 

22 januari Burgemeester Kompier komt twee groepen voorlezen! 

24 januari Groep 8 Engelse les door Tweetalig Onderwijs Willem Blaeu  

24 januari Groep 8 op bezoek bij het Clusiuscollege in Heerhugowaard 

30 + 31 januari Stakingsdagen onderwijs, donderdag 30 januari zijn de 

groepen 4, 7 en 8 vrij 

 Vrijdag 31 januari is er gewoon school (wordt er niet 

gestaakt) 

31 januari Groepen 7 en 8 naar Levenslicht (herdenking Holocaust) in 

Noord-Scharwoude 

31 januari Start striptekencursus, naschoolse activiteit 

3 februari Studiedag, alle onderwijsgroepen vrij  

  4 februari Start project 

  4 februari Start adviesgesprekken groep 8 

  7 februari Leerlingenraadvergadering 

11 februari Groep 8 proef-eindtoets 

12 februari Rapporten mee 

14 februari Studiedag voor gehele kindcentrum, alle onderwijs- en 

opvanggroepen vrij, er is geen (peuter)opvang 

  17 t/m 21 februari  Voorjaarsvakantie 

  24 februari   Aanvang 10-minutengesprekken 

    3 maart   Afsluiting project 

    4 maart   Techniekochtend groepen 3 en 4 

    6 maart   Techniekochtend groepen 5 t/m 8, groepen 1 t/m 4 vrij  

  16 t/m 20 maart  Ik eet het beter-week 

  16 t/m 20 maart  Ik eet het beter groep 7 “Lekker in je vel” 

  19 maart   Ik eet het beter groep 5 “Stapel gezond”, groep 6 “Over de tong”  

     groep 8 “Klassenlunch” 

   20 maart   Pannenkoekdag groep 6 

   20 maart   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8  

   25 maart   Grote Rekendag 

   27 maart   Leerlingenraadvergadering  

     

WIST U DAT….. 
 

• Vorige week vrijdag Pretletters groepen 3 en 4 geweest  

• Zij samen met de muziekdocent een lied hebben gemaakt over letters 

• De kinderen ook een “alfpet” hebben gemaakt waar heel veel letters op staan! 

• Groep 8 vorige week naar ‘de Huiskamer’ van Wonen + Welzijn is geweest  

• Zij hier hebben kunnen rondkijken en hebben gesproken met een aantal jeugdwerkers van 

Langedijk 

• Het fijn is dat de Huiskamer bestaat!  

http://arkel.tabijn.nl/Paginas/Home.aspx


• Dit een ontmoetingsplek is voor jongeren van 10-23 jaar 

• Zij leuke activiteiten hebben, maar je ook gewoon lekker kunt ‘chillen’ 

• U hier meer over kunt lezen op https://www.wonenpluswelzijn.nl/pg-21592-7-
95239/pagina/langedijk_-_jongerenwerk_-_huiskamer.html 

• Deze week de toetsweken zijn gestart 

• We het fijn vinden als de leerlingen in deze twee weken niet naar de tandarts, logopedie 

e.d. gaan 

• De toetsen voor ons een bevestiging moeten zijn van wat wij in de groep zien 

• De toetsen helaas niet alle talenten van de kinderen tonen 

• We dit heel jammer vinden! 

• Deze week de Nationale Voorleesweek is  

• Gisteren in alle groepen werd voorgelezen door een andere juf of meester 

• Voorlezen één van de meest fijne dingen is voor kinderen en volwassenen 

• We hopen dat u thuis ook een voorleesweek houdt! 

• Er vandaag hoog bezoek in groep 3 en de peutergroep komt 

• Dit ook te maken heeft met de Nationale Voorleesweek 

• We het best een beetje spannend vinden! 

• Groep 8 binnenkort tulpen gaat kweken 

• We benieuwd zijn welke kleur ze krijgen 

• Iedereen de tulpen binnenkort kan zien groeien in de gang tegenover groep 8! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Een meisje van groep 8 heeft een bal onder haar jas en zegt dat ze in verwachting is. Een 

ander meisje trekt de rits open. “Juf”, zegt ze als de bal eruit valt, “ze is bevallen met een 

keizerrits”. 

- Een kleuter vindt de ring van juf Kasja mooi. Juf zegt dat ze de ring voor haar 17e 

verjaardag kreeg en dat dat al heel lang geleden is. “Ja”, zegt de kleuter, “dat zie ik, want je 

hebt nu al rimpeltjes!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

22 januari Dagmar, groep 1 

23 januari Levi, groep 5 

24 januari Stan, peutergroep 

26 januari Isabella, peutergroep 

26 januari Nova, groep 2 

27 januari Daniël, groep 6 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Jente in de peutergroep. 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 
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OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Cito leerlingvolgsysteemtoetsen  

Ieder half jaar (in januari en in juni) nemen wij op school de zogenaamde Cito-toetsen 

af voor ons leerlingvolgsysteem. Zo testen we het technisch lezen, begrijpend lezen, 

rekenen en de spelling. De toetsen nemen we af om een aantal redenen: ten eerste 

willen we in kaart brengen hoe de leerlingen zich ontwikkelen en hoe wij het als school 

doen. Liggen we nog op koers? Moet er iets worden bijgesteld? Hoe doen we het in 

verhouding tot de andere scholen?   

Daarnaast is het fijn als de toetsen bevestigen wat we in de groepen zien van de 

leerlingen: als we toch iets hebben gemist, kunnen we daar op tijd op anticiperen en 

zorgen voor een beter onderwijsaanbod. Het is een meetinstrument voor de langere 

termijn.  

Belangrijk is dus om te onthouden dat geen enkel kind zich in een perfecte rechte 

lijn ontwikkelt. De toetsen zijn een momentopname en soms heeft een kind een slechte 

dag of moeilijke periode. Wij nemen altijd het verhaal achter de cijfers mee. De 

toetsen worden ook gebruikt bij het bepalen van een beoordeling in het rapport. Daarbij 

is de toets slechts een onderdeel van de totstandkoming van de beoordeling. Het 

dagelijks functioneren in de klas weegt hierbij altijd zwaarder.  

Tevens is het belangrijk te vermelden dat helaas niet alles wordt getoetst van de 

leerlingen, maar dat we sommige zaken net zo belangrijk of misschien zelfs 

belangrijker vinden! De leerling die zo positief is, of zo behulpzaam. De leerling die 

prachtig kan pianospelen, of opkomt voor zijn vrienden. Of de leerling die zulke 

prachtige gedichten schrijft en deze voordraagt aan haar klasgenoten….. Een kind is 

meer dan alleen een cijfer!  

 

- Zwemgymles: Swim’s Cool  

Het project Sport’s Cool heeft vanaf 4 februari voor groep 7 weer een aantal gymlessen 

in het zwembad. Schoolzwemmen behoort vanwege bezuinigingen al jaren niet meer 

tot het sportaanbod in de gemeente Langedijk. De gevolgen daarvan merkte Sport 

Servicepunt Langedijk in de praktijk, bijvoorbeeld tijdens schoolzwemwedstrijden: 

waar Langedijker kinderen vroeger een behoorlijk baantje mee konden zwemmen, 

blijven zwemconditie en –techniek nu behoorlijk achter.  

Daarom is het dus ook zeer belangrijk dat basisscholieren weer terugkeren in het 

zwembad en daarmee hun zwemvaardigheid en –conditie verbeteren. Met trots 

presenteert SSL dan ook het project Swim’s Cool, waarmee ze leerlingen van 

basisscholen in Langedijk gratis zwemtraining bieden! De lessen vinden voor onze 

groep 7 plaats in zwembad Duikerdel te Noord-Scharwoude.  

• Swim’s Cool is onderdeel van Sport’s Cool, een project waarbij basisscholieren 

vrijblijvend met verschillende sporten kennis kunnen maken.  

• Swim’s Cool is bedoeld voor leerlingen van groep 7.  

• Scholen mogen een periode van tien lessen volgen.  

• Een les duurt één uur.  

• Leerlingen maken kennis met verschillende aspecten van zwemmen, zoals techniek, 

conditie, spelvormen, reddend zwemmen, maar vooral plezier leren hebben in het 

water.  

• Lestijden zijn op dinsdagmiddag.  

• De school maakt kosteloos gebruik van het zwembad en de inzet van een instructeur.  

• De school is verantwoordelijk voor vervoer en begeleiding naar het zwembad.  

• De scholen van Broek op Langedijk zwemmen in Duikerdel.  

We wensen de leerlingen van groep 7 veel plezier!  

 

 



 

 

- Niet jarig, maar toch een feestje! 

Vorige week vierde onze leerling Jurre alweer zijn vijfde transplantatie- 

verjaardag! Wat zijn we dankbaar en blij en wat blijft het bijzonder!  

Voor de nieuwe leerlingen en ouders: vijf jaar geleden ontving Jurre een 

stamceltransplantatie, die gelukkig aansloeg. Wat was iedereen blij en wat  

ís iedereen nog steeds blij! Niet jarig, maar toch een feestje!  

Gefeliciteerd Jurre! 

 

 
 

- Stagiaires tweede halfjaar 2019-2020  

 

GROEP NAAM STAGIAIRE STAGEDAG LEERJAAR Opleiding 

½ A Roshelle  Di/do 2de Pabo universitaire Pabo 

½ C Fleur  Dinsdag 2de Pabo 

½ C Sarah Maandag   Maatschappelijke stage 

4 Daphne  Do/vr 3de Pabo 

5 Roos  Do/vr 3de Pabo 

6 Lotte  Do/vr 3de Pabo 

7 Koen  Do/vr 3de Pabo 

8 Yvon  Wisselend  4de Pabo 

 

- Rectificatie van de rectificatie…….. peuteropvangtijd op woensdag en vrijdag 

Helaas is er in de rectificatie van de opvangtijden een fout geslopen…vandaar nu een 

rectificatie van de rectificatie ;-) 

Op de woensdagen en vrijdagen is de peuteropvang tot 12.15 uur! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

Verloren: 

Lev is een zelfgebreide okergele sjaal kwijt! 

 

De topper van de week is: 

Beau! 
Beau viel vorige week een gat in zijn 

hoofd en dat moest worden 
gehecht. En tóch heeft hij die 

middag zijn zwemdiploma A én B 
behaald!! 

  Topper van de week: 

Beau 



Gevonden: 

- houten blokfluit  
- korte beige sjaal 

- twee maten gymschoenen 

- zwarte capuchon 

- zilverkleurige, brede armband 

- afgebroken stukje van een auto met onderhouds- 

     kaartje voor februari  

 

 

 

 
 

 

Goed onderwijs: ik teken ervoor! 
Steun de campagne ‘Goed onderwijs: ik teken ervoor’ van Ouders van Nu door onze 
petitie te tekenen voor structurele investeringen in het onderwijs. 

Met de petitie roepen we het huidige en volgende kabinet op om snel en structureel 
te investeren in het onderwijs, om 3 redenen: 

1. In 2020 hebben 55.000 kinderen geen bevoegde leraar voor de klas. In 2028 zijn dit 
er 240.000 

2. Steeds vaker worden onbevoegden voor de klas gezet en leerlingen naar huis 
gestuurd 

3. Klassen zitten te vol en een aantal scholen overweegt al een vierdaagse schoolweek 

Wat kun je doen? 

• Teken hier de petitie 
• Maak samen met je kind een tekening van een handje. Je kunt hier ook een kant-en-

klare kleurplaat downloaden. Stuur of mail deze naar de redactie (postadres: 
Capellalaan 65, 2132 JL Hoofddorp, Nederland, mail naar redactie@oudersvannu.nl)  

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpetities.nl%2Fpetitions%2Fonderwijspetitie&data=02%7C01%7C%7Cb74f120ce0cf4693732708d799a3f3c2%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637146802676322134&sdata=mqWL4%2FkNuRnT5SCP7IyqPsb3hJiiz9GcFAQ0x3e1wPU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpetities.nl%2Fpetitions%2Fonderwijspetitie&data=02%7C01%7C%7Cb74f120ce0cf4693732708d799a3f3c2%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637146802676322134&sdata=mqWL4%2FkNuRnT5SCP7IyqPsb3hJiiz9GcFAQ0x3e1wPU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpetities.nl%2Fpetitions%2Fonderwijspetitie&data=02%7C01%7C%7Cb74f120ce0cf4693732708d799a3f3c2%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637146802676322134&sdata=mqWL4%2FkNuRnT5SCP7IyqPsb3hJiiz9GcFAQ0x3e1wPU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpetities.nl%2Fpetitions%2Fonderwijspetitie&data=02%7C01%7C%7Cb74f120ce0cf4693732708d799a3f3c2%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637146802676322134&sdata=mqWL4%2FkNuRnT5SCP7IyqPsb3hJiiz9GcFAQ0x3e1wPU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedia.oudersvannu.nl%2Fm%2Fcwtuou62gkhr.pdf&data=02%7C01%7C%7Cb74f120ce0cf4693732708d799a3f3c2%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637146802676322134&sdata=8e9gigm1rj9XFUm8ZkxX3eMJ%2F3P%2FyQ5k%2Ba%2BxYUNSubo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedia.oudersvannu.nl%2Fm%2Fcwtuou62gkhr.pdf&data=02%7C01%7C%7Cb74f120ce0cf4693732708d799a3f3c2%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637146802676322134&sdata=8e9gigm1rj9XFUm8ZkxX3eMJ%2F3P%2FyQ5k%2Ba%2BxYUNSubo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedia.oudersvannu.nl%2Fm%2Fcwtuou62gkhr.pdf&data=02%7C01%7C%7Cb74f120ce0cf4693732708d799a3f3c2%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637146802676322134&sdata=8e9gigm1rj9XFUm8ZkxX3eMJ%2F3P%2FyQ5k%2Ba%2BxYUNSubo%3D&reserved=0
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