
  

 
 

8 september 2021 
 

AGENDA 
 

  8 september   Voorlichting (gastlessen) van HALT, groepen 7 en 8 

10 september   Verkiezingen leerlingenraad 

15 t/m 17 september  Schoolkamp groep 8 

21 september   Groep 8 naar de bibliotheek 

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 

  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….. 
 

• Vandaag gastlessen worden gegeven in de groepen 7 en 8 door bureau HALT  

• De kinderen van groep 7 vandaag leren over ‘Invloed van de groep’ 

• In groep 8 het onderwerp ‘Online Veiligheid’ centraal staat 

• Deze beide onderwerpen erg belangrijk zijn! 

• De hockeyclub en Heerhugowaard Sport een stuk kunstgras hebben gedoneerd voor het 

zand aan de zijkant bij de buis 

• We hier heel blij mee zijn! 

• Het volgende week Roald Dahl-week is 

• Dit een perfect moment is om samen met uw kind één van zijn geweldige boeken te lezen! 

• Bij de peuters een nieuwe bank is geplaatst 

• Deze er natuurlijk heel mooi uitziet en lekker zit! 

• De bank ook een beetje lijkt op een paddenstoel       

 

KINDERPRAAT 
 

- Juf Rianne vertelt dat de schoolbibliotheek weer open is. Een leerling is blij: “Yes! Dan 

kunnen we weer een boek kopen!” 

- In groep 3 vertelt een leerling dat ze een bad met bubbels hebben. “Oh, ik weet hoe dat 

heet”, zegt een andere leerling: “een maxicosi!” (jacuzzi)  



- Een peuter is gevallen en heeft een plek op zijn knie. Als mama hem komt halen, zegt hij: 

“Ik wil het nu aan papa laten zien, dus we moeten snel naar huis…anders is het al weg!” 

- Een leerling bij de BSO vraagt hoe je strijkkralen aan elkaar kan laten plakken. Reactie van 

een andere leerling: “Met een strijkboutster!” 

  

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

8 september Macy, groep 5 

8 september Amy, groep 7 

9 september Rosa, groep 2 

9 september Serena, groep 8 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Suus in de peutergroep 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Leerlingenraad 

Binnen ons kindcentrum hebben wij een echte leerlingenraad. De leerlingenraad is een groep 

kinderen, uit de groepen 4, 5, 6, 7 en 8. Uit elke groep worden twee kinderen gekozen, een 

jongen en een meisje. Deze kinderen zullen ongeveer eens per zes weken met juf Renate 

vergaderen over allerlei zaken in en om school. We willen namelijk heel graag weten wat de 

kinderen vinden van allerlei zaken. Tenslotte telt hun mening ook mee!   

Juf Renate praat tijdens de leerlingenraad met de kinderen over allerlei onderwerpen. Soms 

zal ze gelijk antwoord kunnen geven, maar het kan ook gebeuren dat ze eerst overleg zal 

moeten hebben met juf Helene. Vrijdag a.s. vinden in de groepen 4 t/m 8 de verkiezingen 

voor de leerlingenraad plaats. We zijn benieuwd welke kinderen er dit jaar in de 

leerlingenraad komen!  

 

KCR:KINDCENTRUMRAAD 
 

Volgende week dinsdagavond vindt de eerste vergadering van de KCR (kindcentrumraad) van 

dit schooljaar plaats. De KCR is samengesteld uit de Medezeggenschapsraad, de Lokale 

Ouderraad (opvang) en een vertegenwoordiger van de pedagogisch medewerkers. Twee keer 

per jaar sluit er ook een vertegenwoordiger van de Oudercommissie en de Oudervereniging 

aan. Er is in de geledingen een aantal leden dat afscheid heeft genomen en een aantal leden 

dat de geleding komt versterken. 

➢ MR: voor de zomervakantie hebben we afscheid genomen van Jacaranda Zwaga 

(ouder) en Rianne de Groot (personeelslid). In verband met ‘het opgaan’ van de MR in 

de KCR hebben we besloten om deze leden niet te vervangen. De MR bestaat vanaf 

heden uit vier personen. Jacaranda en Rianne, heel erg bedankt voor jullie inzet! 

➢ LOR: Timo Schoon en Pauline Valk nemen afscheid als leden van de LOR. Zij 

worden opgevolgd door Elianne Eggenhuizen en nog een ouder (wordt vervolgd). 

Timo en Pauline, ook jullie bedankt voor jullie inzet!!! 



➢ Oudercommissie: de OC heeft afscheid genomen van Egbert Zuidhof en Saskia 

Kroon. Hun kinderen zijn van school af, dus zij verlaten de OC. Egbert en Saskia, 

bedankt voor jullie inzet en creatieve ideeën!  

 

VERLOREN/GEVONDEN 

 
 

 

Emily is haar zwart-leren jasje kwijt. Wie vindt 

het jasje ook zo mooi en heeft het per ongeluk 

meegenomen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEVONDEN: 

- Blauwe bodywarmer 

- Rood vest 

- Wit T-shirt 

- Blauw T-shirt 

- Donkerblauw gymbroekje 

- Rose tas met pinguïns,  inhoud 

   gymspullen 

- 4 fietssleutels 

- Rose zonnebril 

- Gouden oorbelletje met  

          palmboompje 

- Gele ‘huilslang’ 

- Groene dopper 


