
  

13 mei 2020  
 

AGENDA 
 

 21 mei  Hemelvaartsdag, gehele kindcentrum vrij, geen noodopvang 

22 mei  Vrije dag na hemelvaartsdag, gehele kindcentrum vrij, geen 

noodopvang 

 26 mei  Schoolfotograaf onderwijsgroepen 

 27 mei  Schoolfotograaf peuteropvang 

 27 mei  Sportdag groepen 3 en 4 : gaat niet door 

 29 mei   Techniekochtend groepen 5 t/m 8, groepen 1 t/m 4 vrij, gaat niet door 

   1 juni  Tweede Pinksterdag, gehele kindcentrum vrij, geen noodopvang 

   2 juni  Start toetsweken: gaat niet door 

 12 juni  Schoolreisje groepen 5, 6 en 7: gaat niet door 

 18 juni  Schoolreisje groepen 3 en 4: gaat niet door 

 19 juni  Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8: gaat niet door 

 21 juni  Vaderdag 

 23 juni  Sportdag groepen 5 t/m 8 gaat niet door 

 24 juni  Schoolreisje groepen 1/2 A, B en C gaat niet door 

 25 juni  Doordraaimiddag onder voorbehoud, info volgt 

 29 juni  ’s Middags musical groep 8 voor de onderbouwgroepen gaat niet door 

 30 juni  ’s Middags musical groep 8 voor de bovenbouwgroepen gaat niet door 

 30 juni  Afscheidsavond groep 8, verdere info volgt 

   1 juli   Groep 8 neemt afscheid van de school: onder voorbehoud 

   1 juli   Rapporten mee 

   3 juli   Leerlingen vrij vanaf 12.15 uur, margedag vervalt. 

   6 juli t/m 14 augustus  Zomervakantie  

 

WIST U DAT….. 
 

• We zoooooo blij zijn dat we weer konden beginnen! 

• We dit in stijl hebben gedaan met kinderchampagne en petitfours voor de kinderen 

• Het heerlijk is om alle gezichtjes weer te zien 

• De kinderen het zelf ook heel fijn vonden om elkaar weer te zien! 

• De meivakantie dit jaar voor veel kinderen toch raar is geweest 

• Het gelukkig vaak lekker weer was 

• Groep 8 helaas niet kon helpen bij de kranslegging bij de dodenherdenking 

• De bevrijdingsdag nu ook anders aanvoelde 

• We dit jaar geen moederdag/vaderdag vieren, maar ouderdag 

• Helaas veel activiteiten niet doorgaan 

• Deze in de agenda van de Nieuwsbrief al zijn gearceerd 

• We nog in overleg zijn m.b.t. de fotograaf en de organisatie voor de deelgroepen 

• We, as we speek, nog geen nieuws hebben van juf Lineke dat de baby is geboren! 

Spannend! 

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


 

KINDERPRAAT 
 

- Het was koffietijd, dus ik vroeg aan de kinderen ga eens boven aan papa vragen of hij ook 

komt. Helaas papa kwam geen koffie drinken want hij was aan het verbladeren. Waarop de 

oudste zei: dan moet je straks dus wel stofzuigen want het geeft vast troep! 

- Een leerling uit groep 1 heeft zijn pols gebroken. Juf Cora vraagt hem hoe dat is gebeurd. 

Reactie: “oh, ik ben van de schutting gevallen…dat waren een beetje jongensstreken!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

13 mei Siena, groep 8 

15 mei Katja, groep 7 

17 mei Koen, groep 3 

18 mei Jonah, groep 3 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

In de peutergroep: Esther, Stefen en Jozef. 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

• Onze pedagogisch medewerkers: 

In de afgelopen periode hebben onze pedagogisch medewerkers keihard gewerkt: zij 

zorgden voor een fijne en gezellige noodopvang, alle dagen van de week. Ook nu moeten 

zij zich flexibel opstellen: alles gaat weer draaien en naast de peuteropvang, BSO, VSO en 

opvang tijdens de pauzes van de leerkrachten, zorgen zij nu ook (deels) voor de 

noodopvang. Dus wil ik nogmaals deze kanjers bedanken voor hun ongelofelijke inzet, 

flexibiliteit en positieve spirit! We zijn heel blij met jullie en ik weet zeker dat de ouders 

en kinderen dat ook zijn!!! 

 

• Noodopvang: 

    Zoals al eerder gemeld: de noodopvang is écht alleen in geval van nood en voor kinderen 

van ouders/verzorgers werkzaam in de cruciale beroepen. We zijn ons 

bewust van het feit dat veel ouders moeilijkheden ondervinden met de 

organisatie rondom werkdagen e.d., maar het is voor ons onmogelijk 

om met alle specifieke gezinssituaties rekening te houden of opvang te 

verzorgen. We merken dat we met veel ouders sámen kunnen zoeken 

naar oplossingen en we denken met elkaar mee: dat is echt heel fijn om 

te merken. Alleen sámen kunnen we zorgen dat het voor de kinderen 

én voor elkaar zo prettig en werkbaar mogelijk is! 

 

• Leerlingvolgsysteem-toetsen Cito: 

     Dit schooljaar zullen we in juni niet de eindtoetsen van het leerlingvolgsysteem afnemen. 

Gezien de situatie is de meerwaarde en tijdsinvestering van het afnemen van de toetsen niet 

zodanig, dat we het op dit moment willen doorzetten. We besteden de onderwijstijd op dit 



moment liever aan het onderwijzen, in kaart brengen van de niveaus van de kinderen en 

daarop interventies plegen: we willen nu vooral oog hebben voor en zicht krijgen op hoe 

de ontwikkeling van elke leerling in de thuissituatie is geweest én welk aanbod passend is 

voor de komende periode. De toetsen van het leerlingvolgsysteem zullen we afnemen in 

het begin van het nieuwe schooljaar met aangepaste normering, verzorgd door Cito. Dit 

geldt ook voor de Cito-entree toets van groep 7: deze zal in het begin van groep 8 worden 

afgenomen. 

 

• Fietsexamen: 

    Het praktisch fietsexamen voor groep 7 wordt verschoven naar september. Verdere 

informatie volgt z.s.m. 

 

• Bericht van GGD Hollands Noorden 
De Speciale Tipkrant Positief Opvoeden corona-editie is uit! De digitale Tipkrant kunt u lezen en 
delen met ouders via 
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.positiefopvoeden.nl%2F
nl-nl%2Fpositief-opvoeden-nederland-tipkrant%2Fspeciale-editie-nhn%2F%23!%2Ftipkrant-nhn-
editie-covid-
19&amp;data=02%7C01%7C%7C2db2282385db40de7ce008d7ed13dc31%7C139bc7fa87944db6a317
55e35a4654bf%7C0%7C0%7C637238541869694053&amp;sdata=gOaqaUdnvLEt%2Fn9V0SvQ75wVe
WK5EX6hLIcwryN5pm4%3D&amp;reserved=0 
(https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.positiefopvoeden.nl%2F
&amp;data=02%7C01%7C%7C2db2282385db40de7ce008d7ed13dc31%7C139bc7fa87944db6a31755
e35a4654bf%7C0%7C0%7C637238541869704047&amp;sdata=55SNHtuS%2FXaCmRyIwQIy3TBnHkxT
bn5MudDnpSUuA18%3D&amp;reserved=0 regio Noord-Holland Noord). In de Tipkrant staan tips en 
verhalen die ouders kunnen helpen en ondersteunen bij de opvoeding. Ook komen professionals aan 
het woord. 

Veel ouders zullen het fijn vinden dat hun kind(eren) weer naar school mag (mogen). Naast 
deze positieve ontwikkeling betekent dit ook dat er weer een nieuwe routine moet komen. Dit vraagt 
flexibiliteit. Wat uw vraag ook is, de jeugdgezondheidszorg staat voor u klaar. 

Aanbod voor ouders en jongeren 
Ouders: speciaal voor ouders bieden wij opvoedondersteuning aan in diverse vormen, te weten: 
Online cursus Positief Opvoeden 
Ouders die graag een extra steuntje in de rug willen, kunnen ook kosteloos de online cursus Positief 
Opvoeden volgen. Aanmelden kan via 
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdhollandsnoorden.nl
%2Fcursussen-en-
bijeenkomsten.aspx%23.XqrbzKgzaUk&amp;data=02%7C01%7C%7C2db2282385db40de7ce008d7ed
13dc31%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637238541869704047&amp;sdata
=yDFBqXsRigIQZ4JrElCstX5tWThCBZM%2FM9dZPTHaVXM%3D&amp;reserved=0 of via 
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.positiefopvoeden.nl%2F
nl-nl%2Fhulp-in-jouw-buurt%2Fnoord-holland-
noord%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C2db2282385db40de7ce008d7ed13dc31%7C139bc7fa87944
db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637238541869704047&amp;sdata=3iYdegtLgN29ogciDljpLCxO
0H0OxgHS4IYORFLVbUo%3D&amp;reserved=0. 
 
 
Behoefte aan individuele ondersteuning 
Ouders met opvoedvragen kunnen bellen met GGD HN, telefoon 088-01 00 550 op werkdagen ma 
t/m vr van 08.30-16.30 uur. GGD HN gaat flexibel om met de invulling van het spreekuur en kan 
beeldbellen of het gesprek vervolgen op een ander tijdstip om zo zonder kinderen in de buurt rustig 
te praten. Mailen kan ook via positiefopvoeden@ggdhollandsnoorden.nl. 
Jongeren: kunnen via 
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jouwggd.nl%2F&amp;dat
a=02%7C01%7C%7C2db2282385db40de7ce008d7ed13dc31%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.positiefopvoeden.nl%2Fnl-nl%2Fpositief-opvoeden-nederland-tipkrant%2Fspeciale-editie-nhn%2F%23!%2Ftipkrant-nhn-editie-covid-19&amp;data=02%7C01%7C%7C2db2282385db40de7ce008d7ed13dc31%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637238541869694053&amp;sdata=gOaqaUdnvLEt%2Fn9V0SvQ75wVeWK5EX6hLIcwryN5pm4%3D&amp;reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.positiefopvoeden.nl%2Fnl-nl%2Fpositief-opvoeden-nederland-tipkrant%2Fspeciale-editie-nhn%2F%23!%2Ftipkrant-nhn-editie-covid-19&amp;data=02%7C01%7C%7C2db2282385db40de7ce008d7ed13dc31%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637238541869694053&amp;sdata=gOaqaUdnvLEt%2Fn9V0SvQ75wVeWK5EX6hLIcwryN5pm4%3D&amp;reserved=0
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bf%7C0%7C0%7C637238541869704047&amp;sdata=YqdxB6uwHxN0%2BZ4Jsm2%2BIPLCL5KYbmxU
QOabLKjCk90%3D&amp;reserved=0 informatie over diverse onderwerpen inwinnen en met een 
professional chatten. 

 

• Bericht van de bibliotheek: 
Het is voor iedereen een verrassing, maar vanaf vandaag 11 mei gaat bibliotheek Langedijk weer 
open. Anders dan jullie van ons gewend bent, want de bibliotheken gaan alleen open voor het lenen 
en inleveren van materialen. Activiteiten en bijeenkomsten kunnen voorlopig nog niet plaatsvinden, 
er mogen niet teveel mensen op één plek bij elkaar zijn. De dienstverlening en de openingstijden zijn 
aangepast zodat we volgens de regels die voorgeschreven zijn door de overheid kunnen werken. 

Aangepaste openingstijden 
De bibliotheek is de komende tijd alleen geopend als het gemeentehuis open is. De tijden zijn: 

Dag Openingstijden 

Maandag 09:00-17:00 uur 

Dinsdag 09:00-17:00 uur 

Woensdag 09:00-17:00 uur 

Donderdag 09:00-19:00 uur 

Vrijdag 09:00-13:00 uur 

Regels voor bezoekers 
De gezondheid en veiligheid van bezoekers en medewerkers hebben natuurlijk prioriteit. Daarom 
gelden de volgende regels voor een bezoek aan de bibliotheek: 

▪ Houd 1,5 meter afstand, zowel binnen als buiten de bibliotheek.  
▪ Kom zoveel mogelijk alleen of met maximaal 1 andere persoon naar de bibliotheek.  
▪ Kinderen onder de 16 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een meerderjarig 

gezinslid.  
▪ Lever boeken in bij de boekenbus, aan de voorzijde van de bibliotheek.  
▪ Gebruik van een mandje is verplicht. Zijn de mandjes op? Dan verzoeken we julie te wachten 

tot er een beschikbaar is. 
▪ Leen doelgericht boeken, bij voorkeur na reservering vooraf.  
▪ Pak geen boeken uit het schap, behalve als je het boek daadwerkelijk gaat lenen.  
▪ Leestafels en computerplekken zijn gesloten. Blijf thuis als je een van de volgende klachten 

hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).  
▪ Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.  
▪ Schud geen handen.  
▪ Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op. 
Extra hygiëne maatregelen 

▪ Bij de ingang van de bibliotheek staat desinfecterende handgel.  
▪ De mandjes worden door de medewerkers van de biliotheek na gebruik schoongemaakt.  
▪ Maak zelf voor gebruik, de zelfservice schoon. Er zijn desinfectie doekjes beschikbaar en 

er staat een prullenbak. 
▪ Medewerkers van de bibliotheek maken ook regelmatig schoon.  
▪ Er is een looproute bij de entree van de bibliotheek gemaakt.  
▪ Per gangpad met geldt: Eén persoon per gangpad.  
▪ Ruimt een medewerker van de bibliotheek op in een gangpad? Dan is dat gangpad 

tijdelijk gesloten. Ingeleverde materialen blijven 72 uur in quarantaine voordat deze 
teruggeplaatst worden in de collectie.  

▪ Bij de balie zijn kuchschermen geplaatst.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jouwggd.nl%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C2db2282385db40de7ce008d7ed13dc31%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637238541869704047&amp;sdata=YqdxB6uwHxN0%2BZ4Jsm2%2BIPLCL5KYbmxUQOabLKjCk90%3D&amp;reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jouwggd.nl%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C2db2282385db40de7ce008d7ed13dc31%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637238541869704047&amp;sdata=YqdxB6uwHxN0%2BZ4Jsm2%2BIPLCL5KYbmxUQOabLKjCk90%3D&amp;reserved=0


▪ Betalen kan alléén met pin. 
Afhaalpunt en bezorgservice 
Het afhaalpunt wordt gesloten, je kunt geen bestellingen meer plaatsen. Bestellingen voor het 
afhaalpunt die nog klaargezet zijn, worden in de kast met reserveringen geplaatst. Vanaf 11 mei kun 
je materialen reserveren volgens het gebruikelijke systeem. Voorlopig kan dit alleen vanuit de eigen 
collectie van de bibliotheek en op een later tijdstip kan je ook weer materialen reserveren uit andere 
bibliotheken.  
Reserveringen worden in een kast bij de zelfservice apparaten voor je klaargezet. 
De bezorgservice blijft voorlopig bestaan, wil je boeken lenen maar (nog) niet de bibliotheek 
bezoeken, vul dan hier het formulier in. De bezorgdag voor materialen is vrijdagmiddag. Hier lees je 
meer over de bezorgservice.  
Vragen? 
Heb je naar aanleiding van bovenstaande vragen? Neem gerust contact met ons op: 
Telefoon: 0226-313304 
E-mail: info@bibliotheeklangedijk.nl 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindercampagne en  

petitfours! We mogen  

weer naar school!  

Feest! 

 
 

 

 

De toppers van de week zijn: 
De kinderen van de jongste 

onderwijsgroepen, omdat zij 
heel stoer afscheid kunnen 

nemen op het schoolplein en 
zélf naar binnen gaan! 

Toppers! 

Toppers van de 
week:  

De jongste 
kinderen! 
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