
  

 
 

9 maart 2022 
 

AGENDA 
 

  9 maart   Techniekochtend groepen 3 en 4 

10 maart   Muziek Inspiratielessen 

11 maart   Techniekochtend groepen 5 t/m 8 

18 maart   Groep 6 bakt pannenkoeken voor Zorgcentrum Horizon 

22 maart   Afsluiting Projectweken 

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 

20 en 21 april   Groep 8 Eindtoets 

21 april   Muziek Inspiratielessen 

22 april   Koningsspelen 

25 april t/m 6 mei  Meivakantie 

 

 

INZAMELING OEKRAÏNE                                                      

 

Wat is er ongelofelijk veel 

ingezameld vorige week! De 

tafels en delen van de grond in 

de zaal lagen vol met 

slaapzakken, warme jassen, 

medicijnen, verbandartikelen etc. 

werkelijk ongelofelijk!! De 

ouders van oud-leerlingen zijn 

kennissen van Oekraïners 

(Viktor en Katja) die in 

Nederland wonen. Alle goederen 

zijn verzameld in Dirkshorn en  

daarna verder vervoerd naar  

Polen. Viktor is afgelopen  

zaterdag naar Polen gegaan om dochter, schoondochter en kleinkind op te halen naar 

Nederland en spullen te brengen. Spoedig hopen ze meer foto’s te kunnen sturen!  

Namens Viktor en Katja heel, heel hartelijk bedankt! 

 



 

WIST U DAT….. 
 

• Vandaag de techniekochtend  van de groepen 3 en 4 plaatsvindt 

• Het fijn is dat er weer ouders/grootouders en anderen kunnen helpen! 

• Bij de leerlingen het aantal positief-getesten fijn afneemt 

• Zich bij de leerkrachten momenteel helaas de volgende golf aandient   

• Dit, ten tijde van een groot tekort aan leerkrachten, geen prettig gegeven is 

• We een nieuwe vacature uit hebben staan voor een pedagogisch medewerker  

• We hopen dat we veel reacties krijgen! 

• Mocht u iemand kennen die een baan zoekt als ‘pm-er’, we het dan graag horen! 

• Meagan een maand geleden op de BSO heeft leren touwtjespringen  

• Ze nu al recordhoudster springen is!  

• Ze namelijk al 280 sprongen achterelkaar doet!! 

• We dit echt geweldig vinden! 

• Het zonnige weer bij veel kinderen het gevoel geeft dat het zomer is 

• Het fijn is als u ook meldt dat een jas écht nog nodig is       

• We iedereen een zonnige week wensen! 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

12 maart Noëlle, groep 8 

14 maart Mason, groep 4 

15 maart Mees, groep 5 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 

 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Mara in groep 1 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

 

 

 

 

KINDERPRAAT 
 

- In groep 5 wordt een dictee gegeven. Daarin komt een zin voor met het woord sms. 

Leerlingen: “Juf, wat is een sms??” (aan elkaar uitgesproken)  

- Bij de peuteropvang gaat het over de tandarts. Juf Cora vraagt wat er áchter je tanden zit. 

Peuter: “Tandsteen!” 

 

 

 



OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Corona-aantallen leerlingen en personeel 

Gelukkig daalt het aantal positief geteste leerlingen bij ons op school. Op dit moment zijn het 

er in totaal 5. Dat is heel fijn! 

Helaas zijn er inmiddels wel weer meerdere leerkrachten positief getest, wat ook met zich 

meebrengt dat er problemen zijn om invallers te vinden. We doen ons best en gelukkig 

hebben we ook goede vierdejaars stagiaires en onderwijs-assistentes die extra willen werken. 

Echte toppers, dank jullie wel! 

 

Tweedaagse directeuren Tabijn 

In verband met een tweedaagse in Soesterberg zal juf Helene volgende week op de woensdag, 

donderdag en vrijdag afwezig zijn. In geval van nood zijn de teamleiders, meester Joost 

(bovenbouw) en juf Renate (onderbouw en opvang) stand-by. 

 

Opbrengst koekjes bakken voor de voedselbank 

Weten jullie nog dat er twee meiden uit groep 8 voor de kerst iets wilden doen voor de 

voedselbank? Zij, Serena en Denise, gingen koekjes bakken voor de voedselbank.  

Dit bleek een enorm succes! Veel ouders, 

familieleden en vrienden bestelden koekjes 

bij ze en zij maar bakken, bakken, bakken. 

En het vele werk 

leverde heel wat 

op: € 148,40 was 

de opbrengst! 

Bedankt meiden 

voor jullie idee en 

al het werk wat 

jullie eraan hebben 

gehad.  

Namens de  

voedselbank heel  

erg bedankt! 

 

 

Lacom ’91 Scholenhandbal toernooi 2022 (ingezonden) 
  

 Bruisend door gezamenlijke inzet en plezier! 

 

De afgelopen 2 jaar konden we het helaas niet organiseren maar gelukkig, het kan en mag 

weer. En daarom organiseert handbalvereniging Lacom ’91 in 2022 weer het Scholenhandbal 

toernooi! 

De laatste keer, in 2019, was het een prachtige sportieve dag. Bijna 300 kinderen maakten het 

tot een waar handbal feest waar het plezier vanaf straalde! 

 

Dit jaar wordt het Scholenhandbal toernooi georganiseerd op (Paas)zaterdag 16 april 

Er wordt dan niet gevoetbald, dus iedereen kan mee doen! 

In de ochtend starten de groepen 3 en 4 als eerste. We beginnen met een korte training (1 

uur). Er wordt veel geoefend met de bal en de eenvoudige regels worden uitgelegd. De 



training wordt gegeven door ervaren handbal specialisten. Zij zorgen ervoor dat iedereen 

lekker mee kan doen.  

Na de training worden er wedstrijdjes gespeeld. 

 

Hierna komen de groepen 5 en 6 aan de beurt. 

Voor de groepen 5 en 6 is er geen training op de dag zelf. Dit is gedaan zodat er meer tijd 

over blijft voor de wedstrijden. 

Lacom ’91 organiseert wel, voorafgaande aan het toernooi, een ‘open’ training. Teams van de 

scholen kunnen hieraan deelnemen voor een goede voorbereiding op het toernooi. 

Datum van deze training volgt binnenkort. 

 

Groepen 3 en 4, en de groepen 5 en 6, spelen op een klein veld. Dit maakt het spel vele malen 

leuker en dynamischer voor kinderen van deze leeftijd. 

De teams bestaan uit minimaal 5 (4 spelers en 1 keeper) en maximaal 7 kinderen. 

 

’s Middags wordt er gespeeld om een plek voor het Noord Holland Noord kampioenschap 

door de groepen 7 en 8. Hier bestaat een team uit minimaal (6 spelers en 1 keeper) 7 

kinderen (liefst nog reservespelers erbij!). 

 

Deelname is gratis. De kinderen ontvangen na afloop een leuke herinnering. 

 

Wil je meedoen? Doe dan  het volgende: 

- Maak een team (zie hierboven voor het aantal kinderen) 

- Zorg dat je een trainer/coach hebt die ook de dag van het toernooi jullie kan coachen 

- Meld je team met coach aan bij juf Rianne 

 

Via deze link meer info over de speelwijze en spelregels van de F jeugd (groep 3 t/m 6) en de 

de D jeugd (groep 7 en 8) 

https://www.handbal.nl/spelregels-jeugdhandbal/ 
 

GEVONDEN VOORWERPEN 
 

 

 

-  

-  

- Een grijze handschoen 

- Een paar roze handschoenen 

- Een blauwe gymschoen 

- Lieve unicornknuffel (gevonden op 

de Museumweg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sleutelhanger vlag van Australië 

- Een …….kies. Gevonden op het 

schoolplein. Liever niet komen 

passen. 

 

 

https://www.handbal.nl/spelregels-jeugdhandbal/


 

KONINGSDAG! (ingezonden) 

Beste jongens en meisjes, ouders / verzorgers, 
 

Eindelijk!! Koningsdag 2022 gaan we vieren! 
Achter de schermen zijn wij al maanden bezig om een hele mooie feestdag te organiseren voor jong 

en oud, op het Havenplein in Broek op Langedijk. 
Ben je er bij? 

 
Het thema voor deze Koningsdag is:  BEROEPEN Worden wat je wilt. 

 
Natuurlijk is er weer een spetterend Kindergala voor jullie, op dinsdag 26 april ( voor onder,- en 

bovenbouw, tijden volgen nog ). 
De kaartverkoop zal zijn op woensdag 13 april, direct na schooltijd. Een kaartje kost 1 euro. 

 
En dan de optocht. 

We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de spectaculaire optocht. 
Het is een échte belevenis om hier aan mee te doen: gezellig én om nooit meer te vergeten, ook zijn 

er supertoffe prijzen te winnen. 
Met het thema ' beroepen - worden wat je wilt ' is vast een leuk idee te bedenken! Je kunt je 

verkleden als bakker, dokter, tuinder van toen, sporter, acteur, politie ... 
Bedenk snel een origineel idee en ga aan de slag! Je kunt lopend meedoen, of met je fiets, skelter, of 

met een wagen, het maakt niet uit! 
Opgeven voor deelname aan de optocht kan via optocht@broekerkoningsdag.nl. 

 
Op het Havenplein is het de hele dag feest; er is muziek en nog zo veel meer! 

Zo kun je je laten schminken, meefietsen met de fietstocht, of deelnemen aan de zeskamp. 
Voor de zeskamp mag je je eigen een groepje samenstellen - bedenk een leuke groepsnaam - en doe 

mee! 
Dan win je mooie prijzen! Informatie over het opgeven voor de zeskamp volgt nog. 

 
We hopen dat jullie er allemaal bij zijn op Koningsdag, we kijken naar jullie uit! 

Houd onze website in de gaten, hier is heel veel op te lezen over alle activiteiten ( 
www.broekerkoningsdag.nl ). 

 
Tot ziens allemaal! 

 
Met een enthousiaste groet vanuit het bestuur, 
Stichting Oranje Activiteiten Broek op Langedijk. 

 

mailto:optocht@broekerkoningsdag.nl
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.broekerkoningsdag.nl%2F&data=04%7C01%7C%7C411121b8f4ef4106ddbc08d9fe202357%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637820236872171510%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JqdhqvJD%2By20mPwi92BzI9xyNWqLGFnUIedAyaL3RjM%3D&reserved=0

