
  

 
 

16 maart 2022 
 

AGENDA 
 

18 maart   Groep 6 bakt pannenkoeken voor Zorgcentrum Horizon 

22 maart   Afsluiting Projectweken, meer informatie volgt z.s.m. 

24 maart   Muziek Culturele Vorming 

24 maart   Straatvoetbalclinic, alle groepen  

25 maart   Groepen 7 en 8 naar Grote Prijs Trinitas (muziekwedstrijd) 

28 maart   Groep 7 theoretisch fietsexamen 

29 maart   Groep 8 gastles Verkeer van 8 naar 1 

  1 april   Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

  7 april   Muziek Inspiratielessen 

12 april   Groepen 7 en 8 Museumpleinweg 

13 april   Paasviering 

14 april    Studiedag Tabijnbreed, gehele kindcentrum gesloten 

15 april   Goede Vrijdag, gehele kindcentrum gesloten 

18 april   Tweede Paasdag, gehele kindcentrum gesloten 

19 april   Roostervrije dag groepen 1 t/m 4 (deze groepen zijn vrij) 

20 en 21 april   Groep 8 Eindtoets 

21 april   Muziek Inspiratielessen 

22 april   Koningsspelen 

25 april t/m 6 mei  Meivakantie 

  8 mei    Moederdag 

10 mei    Groepen 7 en 8 gastles Split the Risk (afleiding in het verkeer) 

11 mei    Hoofdluiscontrole 

12 mei    Muziek Inspiratielessen  

13 mei    Leerlingenraadvergadering 

23 mei    Groep 8 voorlichting Leerrecht 

24 en 25 mei   Schoolfotograaf 

25 mei    Techniekochtend groepen 3 en 4 

26 mei    Hemelvaartsdag, onderwijsgroepen vrij, opvang open 

27 mei    Dag na Hemelvaart, onderwijsgroepen vrij, opvang open. 

30 mei    Groepen 5, 6 en 7 schoolreisje 

 

WIST U DAT….. 
 

• Vorige week in zowel de groepen 3 en 4 (woensdag) als 5 t/m 8 (vrijdag) techniekochtend 

was? 

• Dit onder andere weer mogelijk was door de vele hulp(groot)ouders? 

• We het fijn vinden dat er zoveel hulp aanwezig was! 

• We u daar hartelijk voor willen bedanken! 

• Alle kinderen vandaag het lied voor Oekraïne gaan zingen 

• Dit om 12.15 uur zal gebeuren, op het veld 

• We het fijn vinden als u naar ons komt kijken en luisteren 

• We het ook fijn vinden om uw waardering om te zetten in een bijdrage op giro 555 

• Het vast heel erg mooi gaat klinken!  



• We hopen dat de inwoners van Oekraïne zich gesteund voelen 

• U het lied ook in deze Nieuwsbrief kunt terugvinden 

• Het vrijdag Nationale Pannenkoekdag is 

• Groep 6 lekkere pannenkoeken gaat bakken voor de inwoners van zorgcentrum Horizon 

• Hier ook (heel fijn!) hulpouders zich voor hebben opgegeven 

• Waarvoor hartelijk dank! 

• Er binnenkort een bericht komt over de Koningsdagkar voor de groepen 1/2/3 

• En ook voor ouders/verzorgers om te komen helpen versieren en schilderen! 

• Het vast een hele mooie optocht gaat worden 

• We heel blij zijn dat we weer Koningsdag kunnen vieren en het Oranjecomité zich zo 

inspant en de karren heeft geregeld 

• Het fijn is dat we weer een heuse Mozaïekkar kunnen maken! 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

17 maart Jolijn, groep 6 

18 maart Julia, peutergroep 

18 maart Daan, groep 8 

19 maart Sem, groep 3 

20 maart Elize, groep 6 

20 maart Swanieke, groep 8 

22 maart Sofie, groep 6 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

KINDERPRAAT 
 

Juf Nicole brengt de nieuwsbrieven rond. Leerling in groep 3: “Ha, daar is het nieuws!” 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Gewijzigd testbeleid 

Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week 

preventief een zelftest te doen vervalt. Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te 

doen. Tot 1 juni blijft het mogelijk voor deze groepen (en gezinnen met een minimum 

inkomen) om hiervoor zelftesten aan te vragen bij de directie, met een maximum van 4 testen 

per persoon i.v.m. de leveringstijden. 

 

Oekraïnelied 

Vanmorgen zingen alle kinderen om 12.15 uur een lied voor Oekraïne. Vele schoolkinderen 

zullen dit lied vanmorgen ten gehore brengen! 

We hopen dat er veel ouders en belangstellenden komen luisteren en kijken en dat we met 

elkaar, samen, een signaal kunnen afgeven tegen deze vreselijke oorlog.  

 

Wij Staan Hier Sterk (versie midden/bovenbouw) 
Melodie: We Are The World - Michael Jackson. 

Er was een tijd 

Dat het hier mooi en vredig was 

Dit continent Een 

plek van vrede en 



rust Ik kan alles 

zeggen. 

Mijn eigen mening telt 

Maar opeens, klinkt ver weg het geweld 

Doe niet alsof  

Het wel vanzelf weer overgaat 

Mensen vluchten weg van huis en haard 

Er is angst en er is vrees 

In de kranten die ik lees 

Ik reik mijn hand, naar dat rusteloze land 

Wij staan hier sterk 

Wij staan voor vrede 

Wij staan voor hoop, geloof en liefde 

Laten we dat delen 

Al wat goed is overwint 

Dat is waar wij voor gaan 

Wij helpen Oekraïne door hier met elkaar te staan 

Waar jullie ook zijn 

We delen mee in jullie pijn 

Er komt een dag 

Dan is dit weer voorbij 

En wij uiten ons protest 

Tegen de oorlog en de rest Samen 1, zo zijn we 

nooit alleen. Wij staan voor hoop, geloof en liefde  

Wij staan hier sterk 

Wij staan voor vrede 

Laten we dat delen (2X) 

Al wat goed is overwint 

Dat is waar wij voor gaan 

Wij helpen Oekraïne door hier met elkaar te staan 

 

 

De Connectiecoach 

Bij de tussenevaluatie van de besteding van de NPO-gelden en na de signalerings-

besprekingen, bemerkten wij dat er bij de oudere leerlingen van onze school nog veel 

behoefte is aan coaching. De lockdowns en alles eromheen heeft bij meerdere leerlingen een 

negatief effect gebracht op hun welzijn. Dat tezamen met de (pre)pubertijd maakt het niet 

gemakkelijk voor hen! 

Daarom zijn wij voor een langere periode een samenwerking aangegaan met ‘de 

Connectiecoach’: Aschwien Kandhai is voor ons geen onbekende. In de periode dat hij in 

Langedijk jongerenwerker was, hebben we al intensief met hem samengewerkt. De 

Connectiecoach is gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning aan jongeren met 

(hulp)vragen op diverse leefgebieden en het geven van trainingen, presentaties en workshops 

aan professionals. 



De doelgroep varieert van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, vroegtijdige 

schoolverlaters (VSV’ers), het begeleiden van jonge topsporters tot gezinsproblematiek en 

jongeren uit detentie al begeleiden binnen de muren. DCC 

is een jong, enthousiast en professioneel team. Zij sluiten 

aan bij de doelgroep en staan dichtbij de belevingswereld 

van jongeren. Zij werken op basis van de presentie-

methode, outreachend, out of the box en niet kantoor-

gebonden. Ieder individu is anders en dus leveren zij 

maatwerk. De jongeren sturen, zij schakelen. 

Meester Aschwien is iedere dinsdag van 8.30-13.30 bij ons 

aanwezig om met de kinderen te sporten, praten en ze te 

coachen indien gewenst. Gisteren was hij er voor het eerst 

en dat was een topdag! De kinderen hebben genoten van 

het voetballen en andere activiteiten. 

Meester Aschwien, welkom bij ons in het team en een 

fijne tijd gewenst! 

 

 

 

 

 

Arkelterras 

In de afgelopen jaren is het 'Arkelterras' tijdens de wandelvierdaagse niet doorgegaan in 

verband met corona.  

We hadden goede hoop dat het dit jaar weer zou plaatsvinden, maar helaas heeft de 

organisatie van de wandelvierdaagse Alkmaar ervoor gekozen om de route door Broek op 

Langedijk te verplaatsen naar de zaterdag. Ook komen er de komende jaren veel minder 

wandelaars langs ons kindcentrum, omdat alleen nog de 25 en de 40 kilometer door Broek op 

Langedijk lopen.  

Tot slot gaan deze wandelaars vanaf dit jaar ook allemaal door het museum, waardoor ze ook 

niet langs ons kindcentrum komen. Helaas moeten wij dus ons terras annuleren! 

 

 


