
  

  
 

30 januari 2019 
 

AGENDA 
 

  5 februari   Verkeerslessen in groepen 4, 5, 6, 7 

11 februari   Start adviesgesprekken groep 8 

11 februari   Judolessen 

12 februari   Gastlessen in alle onderwijsgroepen over ‘de uil’ 

12 februari   Groep 7 gymles in Duikerdel 

13 februari   Rapporten mee 

15 februari   Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij  

18 t/m 22 februari  Voorjaarsvakantie 

25 februari   Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij  

26 februari   Start 10-minutengesprekken, inclusief leerlingen 

26 februari   Voorstelling Theater Stuiter voor alle groepen 

26 februari   Groep 7 gymles in Duikerdel 

27 februari   Luizencontrole 

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

   4 maart   Judolessen  

   4 maart   Deze week verkeerslessen 

  7 en 8 maart   Tweedaagse studie directeur 

11 maart   Start projectweken 

11 maart   Judolessen 

12 maart   Groep 7 gymles in Duikerdel 

13 maart   Groepen 1 t/m 4 poppentheater in de Binding 

15 maart   Mogelijke stakingsdag 

19 maart   Verkeerslessen 

19 maart   Groep 7 gymles in Duikerdel 

22 maart   Pannenkoekdag groep 6 (verzet i.v.m. mogelijke staking) 

22 maart   Leerlingenraadvergadering  

22 maart   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

25 maart t/m 1 april  Groep 7 programma Ik eet het beter: Expeditie lekker in je vel 

26 maart   Groep 7 gymles in Duikerdel 

28 maart   Groep 5 programma Ik eet het beter: Stapelgezond 

28 maart   Groep 8 programma Ik eet het beter: Klassenlunch 

29 maart   Groep 6 programma Ik eet het beter: Over de tong  

 

WIST U DAT….. 
 

 Groep 8 op bezoek bij het Clusius is geweest 

 Ze daar heel veel hebben gezien en mogen doen 

 Het fijn was dat er zoveel ouders hadden aangeboden om mee te fietsen 

 We altijd heel blij zijn met alle hulp! 

 Deze week Social Schools 3.0 van start is gegaan 

 Deze update nóg gebruiksvriendelijker is 

 We iedereen veel gebruiksplezier wensen! 

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


 We heel leuk nieuws hebben ontvangen van de Benny Vreden-organisatie 

 We daar ook dit jaar de musical hebben besteld 

 Wij een mail ontvingen dat we een GRATIS WORKSHOP hebben gewonnen voor groep 8 

 Het zo maar kan gebeuren dat deze workshop door een bekende Nederlander wordt 

gegeven 

 We iedereen hiervan natuurlijk goed op de hoogte houden!! 

 Met een continurooster veel kinderen bakjes en trommels mee naar school nemen 

 Er heel vaak heel veel bekers, trommels en bakjes ‘overblijven’ 

 Sommige bakjes, bekers en trommels spontaan geen eigenaren meer hebben 

 We het heel fijn vinden als de bekers, bakjes en trommels worden voorzien van naam 

 Een watervaste stift of sticker hiervoor geschikt is 

 We hopen dat we nu geen Tupperwareconsulent haar verkoop laten dalen 

 We met de gevonden bakjes onze eigen Tupperwareparty kunnen geven ;-) 

 Gisteren een ouder van school heeft meegekeken in groep 6 

 Zij misschien leerkracht wil worden 

 We dit natuurlijk volop ondersteunen en stimuleren!! 

 De peutergroep zoveel speelgoed van de familie Huibers heeft gehad 

 Ze daar heel erg bij mee zijn! 

 Ze de familie Huibers daar via deze weg nogmaals hartelijk voor bedanken! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Groep 6 loopt buiten als ze een kleuter horen zeggen: “Kijk mij, ik ben een schilderij!”.  

Juf Rianne zegt tegen de kleuter dat zij goed kan rijmen! Kleuter: “Ja, dat klopt, maar hoe 

weet jij dat nou?” 

- Juf Rianne vraagt aan een leerling of het lukt met het oefenen van de topo. “Ja hoor juf”, is 

de reactie: “Ik ken heel Breda al!’ (Noord-Brabant) 

- Een kleuter tegen juf Inge: “Nee juf, ik ben niet in augustus geboren, ik ben in het 

Alkmaarse ziekenhuis geboren!” 

- Andere kleuter: “Dat docht ik al, want ik weet alles!” (Waarschijnlijk een échte 

Langedoiker!) 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

30 januari Renske, groep 5 

30 januari Ralph, groep 6 

1 februari Seraja, groep 2 

4 februari Melle, peutergroep  

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Kiestraining voor kinderen van gescheiden ouders 

 

Met regelmaat organiseert het CJG een kiestraining voor kinderen van gescheiden ouders of 

ouders die gaan scheiden.  KIES voor alle kinderen van gescheiden ouders. 

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Zij reageren 

op hun eigen manier op de veranderingen; bij de één roept het verdriet en boosheid op, het 

andere kind gaat stilletjes door. Zij rouwen om het verlies van het gezin, en passen zich al 

weer snel aan de nieuwe omstandigheden aan. Veel kinderen willen niet toegeven dat zij hier 



moeite mee hebben. Zij zijn loyaal aan hun ouders en vinden het moeilijk om hun zorgen met 

hun ouders te delen. Daar komt vaak nog bij dat zij de schuld bij zichzelf leggen. Een 

scheiding doet iets met elk kind in meerdere of mindere mate. 

Wat is KIES? 

De spel- en praatgroep KIES biedt Kinderen In Echtscheiding Situatie de mogelijkheid om in 

een veilige omgeving te vertellen over wat hen bezig houdt. Vaak hebben zij vragen, zorgen 

en wensen. Bij KIES kunnen zij zich uitspreken over wat voor hen belangrijk is, zonder dat 

zij zich zorgen hoeven te maken dat ze hun ouders kwetsen. Door ervaringen te delen, merken 

de kinderen dat zij niet de enige zijn die een scheiding meemaken. Zij geven elkaar tips en 

advies hoe er mee om te gaan. 

Wat doen kinderen bij KIES? 

Aan de hand van een verhaal, hun eigen verhaal, spel, drama, tekenen en andere creatieve 

vormen gaat de KIES coach met de kinderen in gesprek. We hebben het over verschillende 

thema’s, hoe hoorde je ervan, hoe is je situatie nu en hoe zou het er in de toekomst uit kunnen 

zien. En: hoe was het met je, hoe is het nu met je en wat zou je graag willen? Sommige 

kinderen maken de scheiding nog maar net mee, anderen kunnen al vertellen hoe zij met een 

nieuw samengesteld gezin omgaan. Zij helpen elkaar bij het eventueel zoeken naar 

oplossingen maar vinden vooral een luisterend oor. Niets moet alles mag. 

Wat heeft mijn kind er aan? 

Deelname aan KIES biedt herkenning, verwerking, antwoorden op vragen, gereedschappen 

om met de veranderde situatie om te gaan, en een beter begrip van de scheiding. Kinderen 

onderzoeken hun eigen situatie en worden zich bewust van hun gevoelens, gedachten en 

gedrag, zodat de scheiding een plek krijgt. 

Kinderen leren vooral om zich te uiten, niet alleen in de groep maar ook in de thuissituatie. 

Dat kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de communicatie en de verstandhouding met 

beide ouders verbetert. 

Hoe ziet de KIES groep er uit? 

De groep bestaat uit 8 kinderen van 7 tot 12 jaar. Gedurende de 8 bijeenkomsten komen er 

geen nieuwe kinderen bij. Het gevoel van veiligheid en vertrouwen wordt op deze manier 

gewaarborgd. 

Waarom de Kiesgroep? 

Doordat de kinderen elkaar langer zien ontstaat er een vertrouwensband. Hierdoor delen 

kinderen makkelijker met elkaar. 

De Kiestraining is uitgebreid onderzocht door de Universiteit van Utrecht. 

Hieruit is gebleken dat de Kiestraining helpt. Kinderen die Kies hebben gedaan hebben een 

onder anderen een beter zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. Ook gaan zij beter presteren. Het 

blijkt dat ze de scheiding beter begrijpen en het een plek leren geven. Ze maken beter contact 

met leeftijdsgenoten. De gezaghebbende ouders dienen beiden schriftelijk toestemming te 

geven. 

- Kosten: gratis 

- Contactpersoon: Renske Blaauw 

- Telefoonnummer: 06-10 74 69 66 

- Uw kind aanmelden? Dat kan! Door een mail te sturen naar 

r.blaauw@gemeentelangedijk .nl 

Datum en tijd van de volgende Kiestraining: 

07 mei 2019 om 16:00 - 17:00 

14 mei 2019 om 16:00 - 17:00 

21 mei 2019 om 16:00 - 17:00 

28 mei 2019 om 16:00 - 17:00 

04 juni 2019 om 16:00 - 17:00 

11 juni 2019 om 16:00 - 17:00 

18 juni 2019 om 16:00 - 17:00 

25 juni 2019 om 16:00 - 17:00 

 



 

Kika Run 

Twee weken geleden vierde onze leerling Jurre alweer zijn vierde transplantatie-verjaardag! 

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

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

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

steeds blij! 

Met de school hebben we in 2016 een sponsorloop gehouden voor Team Jurre, het team dat 

mee ging lopen met de Kikarun. 

Nu hebben wij vernomen dat dit jaar de Kikarun in Alkmaar gaat plaatsvinden, bij 

Geestmerambacht, op 7 juli a.s.! En natuurlijk zorgen de ouders van Jurre ervoor dat er weer 

een Team Jurre meeloopt! 

Graag willen we hier de aandacht op vestigen: vindt u het een goed idee om mee te lopen? 

Geeft u zich dan op via de website: https://www.runforkika.nl/ , ga naar zomeredities, klik op 

Alkmaar en geef u op voor Team Jurre! 

Let op: er is ook een speciale kids run! En hoe leuk zou het zijn als er heel veel leerlingen van 

onze school meelopen met de kids run voor Team Jurre!  

We houden u op de hoogte van het aantal deelnemers! 

PS: deelnemers sponsoren mag natuurlijk ook altijd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
 

Verloren: Wes uit groep 3 is zijn tas kwijt. Het is een rood/gele tas met een 

brandweerman erop. In de tas zitten gymspullen: zwarte gymschoenen en en blauwe 

korte broek en een shirt met ‘verfspatten’ erop. Wie oh wie heeft de tas gezien? 

 

- De Tupperwarecollectie 

- Eén grijze handschoen 

- Horloge met blauwe kast 

- Zilverkleurige ketting 

- Rood rubberen hartje met PF erop 

 

 

 

 

https://www.runforkika.nl/

