
  

 
 

                 12 oktober 2022 
 

AGENDA 
 

12 oktober   Proeflab groep 5 in de Broekerveiling 

12 oktober  Groep 3A en 3B naar Kabouterpad in Schoorl 

13 oktober  Proeflab groep 6 in de Broekerveiling 

13 oktober  Afsluiting Kinderboekenweek met open podium* 

14 oktober  Studiedag, gehele kindercentrum gesloten 

17-21 oktober  Herfstvakantie  

26 oktober  Herfstwandeling groepen 1/2  

7-11 november Week van Respect 

7 november              Gastles Verkeer groep 8 

9 november             Lampionnenmaak-ochtend 

11 november             Sint Maarten 

11 november             Nationaal Schoolontbijt 

18 november   Techniekochtend groepen 3 en 4 

25 november  Techniekochtend groepen 5 t/m 8, groepen 1 t/m 4 zijn vrij 

*zie rooster in deze Nieuwsbrief 

 

WIST U DAT….. 
• Het team is gestart met het tweede jaar van ons traject Cultuur met Kwaliteit 

• Vorig jaar Muziek centraal stond 

• Dit jaar de kunstdiscipline Beeldende Vorming centraal staat 

• Het doel van dit traject is dat de disciplines meer worden ingezet en de 

professionaliteit van de medewerkers toeneemt 

• Dit de brede ontwikkeling van de kinderen vergroot 

• Gisteren de laatste werkdag van juf Romy was  

• Zij nu lekker met zwangerschapsverlof is 

• We haar een hele fijne tijd wensen en met spanning op de eerste foto’s van de baby 

zullen wachten! 

 

JARIGEN!! 
Binnenkort zijn jarig:  
14 oktober Kees, groep 2 

15 oktober Elin, groep 4 

16 oktober Jax, groep 3 

17 oktober Fleur, peutergroep 

19 oktober Isabella, groep 8 

20 oktober Bowie, groep 4 

21 oktober Elena, groep 7 

24 oktober Yanou, groep 3 

25 oktober Luuk, groep 2 

25 oktober Norah, groep 6 

25 oktober Benthe, groep 6 

Allemaal een fijne dag toegewenst!  



 

WELKOM 
We heten van harte welkom: 

Thomas in groep 1 

Ruben in groep 1 

Kai in groep 1 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

KINDERPRAAT 
- Bij de opening van de kinderboekenweek slaat juf Esther 

tijdens het lied hard met 2 bekken tegen elkaar aan. Leerling 

groep 3: “Ik schrok zo erg, dat mijn ogen er bijna uit 

vielen!” 

- Leerlingen uit groep 5 lopen naar gym. Ze zien onderweg  

een andere groep terugkomen. Een leerling uit die groep  

heeft een bloedneus en het bloed druppelt op de grond.                                                     

Leerling groep 5: “Kijk, er wordt met bloed gestrooid!” 

- In de peutergroep eet een kind haar kortjes niet op, waarop een ander kind zegt: 

“Juf, zij houdt niet van broodjesschil”.  

 

 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

AFSCHEID: 

Afgelopen vrijdag hebben we helaas afscheid moeten nemen van Oksana en Wladimir uit 

groep ½ A. Zij gaan samen met hun moeder terug naar Oekraïne. We vinden het heel jammer 

dat we afscheid moeten nemen en zijn blij dat zij een tijdje bij ons op school waren. 

Oksana en Wladimir, we wensen jullie heel veel geluk en vrede toe en wie weet komen jullie 

ons nog eens opzoeken! 

Helaas hebben we maandag ook afscheid moeten nemen van Izaque uit groep 3B. Izaque 

heeft een aantal jaren bij ons op school gezeten en we hebben van hem kunnen genieten! Hij 

gaat deze week samen met zijn moeder terug naar Brazilië. 

Izaque, we wensen je heel veel geluk en hopen dat je ooit nog een keer terugkomt naar 

Nederland en ons op kunt zoeken! 

 

KCR 

Voor dit nieuwe schooljaar heeft de KCR weer, samen met afgevaardigden van de 

oudercommissie (OC) en oudervereniging (OV), bij elkaar gezeten. Er was weer veel te 

bespreken: 

•        Punten waar tegenaan gelopen wordt bij de opvang; 

•        Ideeën voor het creëren van extra klaslokalen met het oog op stijgende leerlingaantal; 

•        Ideeën voor het vieren van kerst in de kerk met het oog op stijgende leerlingaantal + 

ouders; 

•        Hoogte ouderbijdrage en de stijgende prijzen van o.a. boodschappen; 

•        De uitslag van de enquête die onder leerkrachten, ouders en leerlingen is uitgezet en de 

actiepunten die daar uit voortvloeien, o.a. veiligheid op het plein en begrijpend lezen leuker 

maken;  

•        Jaarverslag kindcentrum en jaarverslag kindcentrumraad; 

•        Evaluatie MR-verkiezing; 

•        (Vragen over) de overgang van leerstofgericht naar kindgericht. 

 



AFSLUITING KINDERBOEKENWEEK: 

Donderdag 13 oktober a.s. vindt de afsluiting van de kinderboekenweek op school plaats. Dit 

doen we door het Open Podium: elke groep doet een toneelstukje/liedje/dansje op het podium. 

Alle groepen doen een optreden in het thema: Gi-ga-groen!  

We vinden het heel leuk als u komt kijken!! U bent van harte uitgenodigd om in het publiek 

plaats te nemen bij de groep van uw kind(eren). 

De optredens zullen op de volgende tijden plaatsvinden: 

• 12.50 uur groepen 3 en 4 

• 13.30 uur groepen 5 en 6 

• 13.50 uur groepen 7 en 8 

• 14.10 uur groepen 1/2 

In verband met de beperkte ruimte, kunt u helaas niet bij alle groepen kijken (alleen bij de 

groep van uw kind(eren). We maken er natuurlijk een kleurrijke voorstelling van! 

 

PS In de Brunawinkel in Heerhugowaard zal zaterdag vanaf 12.00 uur tot ongeveer 13.30 uur 

Yorick Goldewijk, de Gouden Griffel 2022 winnaar met zijn boek "Films die nergens 

draaien" in de winkel zijn om zijn boek te presenteren en zijn boeken te signeren. 

Alle kinderen zijn van harte uitgenodigd om hem te ontmoeten. Yorick is opgegroeid in 

Heerhugowaard en woont nu in Alkmaar. 

 

 

 

(Ingezonden oproep) Pannenkoekenbakkers gezocht! 

 

Beste vaders, moeders, opa’s, oma’s, tantes, ooms, oudere broers, 

zussen en alle andere fans van het vakantiebijbelfeest.  

In de herfstvakantie wordt het vakantiebijbelfeest weer gehouden. 

Op woensdag willen we als afsluiting pannenkoeken eten met elkaar. 

Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die een pak pannenkoeken willen 

bakken. 

Wat is de bedoeling? 

● Op woensdagochtend 19 oktober bak je één of meerdere pakken    

pannenkoeken 

● Je belegt de pannenkoeken met stroop of suiker 

● Je rolt ze op en noteert op een briefje wat er op de pannenkoeken zit 

● om 12:00 breng je vers gebakken (dus nog lauwwarme ;-)) pannenkoeken naar gebouw 

Irene, Dorpsstraat 74, Broek op Langedijk 

Wil je meedoen? Stuur dan z.s.m. een mailtje naar vbflangedijk@gmail.com of een 

appje naar Bianca Boeijer (06-10227376) en vermeld daarin hoeveel en wat voor 

pannenkoeken je wilt bakken. 

We hebben nog minstens 10 pakken nodig….. 

 

 


