
  

 
 

                 16 november 2022 
 

AGENDA 
 

17 november          Start oudergesprekken (10-minutengesprekken) 

18 november           Techniekochtend groepen 3 en 4 

23 november          Schoenzetten 

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

28 november          Ice games groepen 5 en 7 

1 december          Ice games groepen 6 en 8 

5 december          Sinterklaasviering 

6 december          Inloopochtend  

16 december          Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

22 december          Theatervoorstellingen voor alle groepen 

22 december          19.00 uur Kerstviering in de kerk 

23 december          Alle groepen om 12.30 uur vrij, start Kerstvakantie 

26 december t/m 6 januari  Kerstvakantie 

9 januari          Eerste schooldag na kerstvakantie 

11 januari           Hoofdluiscontrole 

23 januari           Start toetsweken 

6 februari                            Studiedag: onderwijsgroepen vrij 

7 februari                            Schoolfotograaf 

 

WIST U DAT….. 
 

• Vorige week de Week van Respect mooi is afgesloten 

• De kinderen veel hebben gewerkt en gepraat rondom Respect 

• We vrijdag 11 november zijn gestart met het Nationaal Schoolontbijt 

• De groepen 4 al vroeg op school waren 

• Dit was omdat zij gingen ontbijten met de burgemeester Maarten Poorter! 

• Dit heel gezellig is geweest 

• De kinderen veel vragen konden stellen aan de burgemeester 

• Ze onder andere hoorden dat hij de volgende dag jarig was 

• Er natúúrlijk werd gevraagd hoe jong de burgemeester dan zou worden 

• De burgemeester 1 tip gaf: het zijn twee dezelfde getallen 

• Er vervolgens werd geraden van 33 tot 88 

• We natuurlijk ook alvast een verjaardagsliedje hebben gezongen voor hem! 

• De groepen 3 met hun lampion die ochtend naar zorgcentrum Horizon gingen 

• Ze daar Sint Maarten liedjes hebben gezongen 

• Ze ook wat lekkers hebben gehad! 

• De kleuters ook op pad gingen met hun mooie lampionnen 

• Zij bij ouders van een leerling hebben gezongen en iets lekkers kregen 

• Zaterdag natuurlijk de sint aankwam in Nederland: feest!!! 

• De oudercommissie maandagavond de school heeft versierd 

• Zij alles in sint-en-piet-sferen hebben gebracht 

• We héél erg blij zijn met zulke actieve ouders en verzorgers! 



 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

16 november Pien, groep 2 

16 november Toby, groep 4 

17 november Feline, groep 3 

20 november Fenna, groep 4 

20 november Julian, groep 6 

21 november Viènn, groep 3 

22 november Tias, groep 5 

Allemaal een fijne dag toegewenst!  

 

 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Gijs in groep 1C 

Isabella in groep 1B 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 

 

 

KINDERPRAAT 
- Kleuter maakt een werkblad met voorbereidend schrijven oefening. Na 5 minuten 

zucht de leerling: “Ik heb hier de energie niet meer voor!” 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Samenvatting KCR (Kindcentrumraad) vergadering: 

De KCR is voor een tweede keer dit schooljaar bij elkaar gekomen om verschillende aspecten 

van het schoolbeleid en opvang te bespreken. Onder andere is er gesproken over: 

•        Het jaarplan en doelen voor dit schooljaar; 

•        Een bijeenkomst van de centrale raad van Tabijn m.b.t. de opvang en voorstel tarieven                 

opvang; 

•        Het verder aanbrengen van structuur bij de opvang nu de opvang groter is; 

•        Mogelijke manieren van het verhogen van ouderbetrokkenheid naar aanleiding van de 

enquête die onder leerkrachten, ouders en leerlingen is uitgezet; 

•        Mogelijke oplossingen voor het ruimtetekort nu het leerlingenaantal toeneemt; 

•        Hoe ouders betrekken bij de overgang/het traject van leerstofgericht naar kindgericht. 

 

Ice-games: 

In schooljaar 2019-2020 hebben wij deelgenomen aan de ICE Games op de Alkmaarse 

ijsbaan en dat was een leuke ervaring! Afgelopen schooljaar konden zij dit programma helaas 

slechts aan een klein aantal leerlingen aanbieden vanwege coronamaatregelen en sluiting van 

binnensportaccommodaties. Dit jaar hebben wij de groepen 5 t/m 8 weer kunnen inschrijven, 

heel fijn! 

Gedurende maximaal 2 uur wordt een variatie aan activiteiten aangeboden in de ijshal van De 

Meent. Kinderen kunnen hierbij zelf kiezen hoe zij bewegen op het ijs.  



Het programma is inclusief gebruik van de ijshal, schaatshuur en enthousiaste en 

professionele begeleiding. 

Groep 5 en groep 7 gaan op maandagochtend 28 november en groep 6 en 8 op 

donderdagochtend 1 december. Meer info volgt via de leerkrachten op Social Schools. Om 

alvast te noteren: handschoenen zijn verplicht en er worden begeleiders/rijders gevraagd! 

 

Fietsen niet op slot 

Helaas staan er nog vaak fietsen niet op slot in de fietsenrekken. Dit maakt het extra risicovol 

wat betreft diefstal. Dus wees geen zot en zet je fiets op slot! 

 

 

 
 

 

Tussenstand lege flessenactie voor Kika van 

Luka en Emily…€ 35,= 

 


