
  

 
 

24 november 2021 
 

AGENDA 
 

24 november   Schoenzetten 

25 november   Muziekgastlessen, groepen 1/2 en 3 

26 november   Techniekochtend groepen 5 t/m 8 

  3 december  ` Sinterklaasviering 

  7 december    Dag van de Vrijwilliger 

10 december   Groepen 5 t/m 8 Activiteitenmiddag 

23 december   Groepen 1 t/m 4 om 12.30 vrij i.v.m. de Kerstviering ’s avonds 

23 december   Vanaf 17.00 uur Kerstviering op school 

24 december   Theater Stuiter: voorstelling voor alle groepen 

24 december   Alle groepen school tot 12.30 uur. Daarna Kerstvakantie 

25 december t/m 7 januari Kerstvakantie 

10 januari   Eerste schooldag na de vakantie, jaaropening 

12 januari   Hoofdluiscontrole 

13 januari   Groepen 5, 6, 7 en 8 voorstelling Grote Kerk Alkmaar 

17 januari   Start toetsweken leerlingvolgsysteem 

31 januari    Studiedag: onderwijsgroepen vrij 

  1 februari   Start Projectweken, thema ‘Olympische Spelen’ 

  1 februari   Start adviesgesprekken groep 8 

 

WIST U DAT….. 
 

• Vorige week de kinderen van de groepen 1 t/m 4 naar het Pietenpakhuis waren? 

• We binnen ons kindcentrum echt heel veel pietjes in de dop hebben! 

• Het fijn was dat er ouders mee konden om de kinderen te begeleiden 

• We hen hier heel erg voor willen bedanken! 

• I.v.m. corona de muziekgastles voor de groepen 4-8 niet door kon gaan 

• We hopen dat we deze lessen binnenkort kunnen inhalen 

• Gisteren de groepen 7 en 8 een gastles verzorgd door Veilig Verkeer Nederland hadden 

• De gastlessen over ‘Op de fiets even niets!’ gingen 

• We hopen dat velen dit voorbeeld gaan volgen! 

• Vandaag de onderwijsgroepen hun schoen in de klas mogen zetten   

• Voor de kinderen die onderwijs-op-afstand volgen natuurlijk ook een schoentje wordt 

gezet! 

• We hopen dat Sint en de Pieten tijd hebben om langs te komen!  

 

KINDERPRAAT 
 

- In groep 3 heeft een leerling een wiebeltand (hij noemde het ‘tandwiebel’), maar de klas en 

juf verstonden het niet goed en dachten dat hij zei: “Kijk juf, ik heb een tandwiel” 

- Meester Joost geeft met zijn headset op les te geven. Een leerling zegt: “Het lijkt zo wel 

alsof u bij McDonalds werkt!” 



 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

25 november Fynn, peutergroep 

27 november Twan, groep 2 

30 november Jan, groep 2 

30 november Maarten, groep 8 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

CORONABESMETTINGEN 
 

De afgelopen week is ook bij ons in het kindcentrum het aantal coronabesmettingen 

opgelopen. Dit resulteerde in een aantal dagen onderwijs-op-afstand voor één van de groepen. 

Volgens de laatste berichtgeving zullen de richtlijnen voor de scholen per direct worden 

aangescherpt. Zodra de nieuwe protocollen bekend zijn, zullen wij deze met u delen. 

 

Wij willen u met klem vragen om uw kind(eren) thuis te houden indien zij corona-

gerelateerde klachten hebben en de richtlijnen van de RIVM te volgen, ook bij 

quarantaine/isolatie bij besmette huisgenoten. Wij willen de besmettingen zoveel mogelijk 

tegengaan, niet alleen voor de gezondheid van een ieder maar ook omdat er geen 

invalkrachten beschikbaar zijn: bij besmetting van de leerkracht zal er natuurlijk gezocht 

worden naar een interne oplossing, echter is het tekort momenteel zo groot, dat de kans op 

onderwijs-op-afstand in dat geval zeer groot is. 

 

Als directeur wil ik nogmaals melden dat ik weet (en me er terdege van bewust ben) dat de 

situatie alles behalve fijn is, voor een ieder. Tegelijkertijd zie ik nog steeds een veerkracht, 

betrokkenheid en positiviteit bij de leerkrachten, kinderen en ouders. Met elkaar zorgen dat 

we ook deze golf weer doorkomen en elkaar ‘overeind’ houden - mooi om te zien.  

We gaan een drukke maand tegemoet met veel ‘spannende’ en gezellige momenten, zoals het 

Sintbezoek en de kerstviering.  

Als team, leerkrachten en pedagogisch medewerkers zullen we ons best doen om ervoor te 

zorgen dat alles zoveel mogelijk doorgang kan vinden, rekening houdend met de maatregelen. 

We gaan ervoor! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Serieus Langedijk! 

Na het succes van vorig jaar komt Serieus Langedijk weer terug met een nieuwe editie!  

Serieus Langedijk; de jaarlijkse radiomarathon van 27 t/m 31 december live met beeld en 

geluid vanuit Café de Schelvis, waar dj's: Didier, Thomas en Stef samen met alle inwoners 

van Langedijk en omstreken geld inzamelen voor een lokaal goed doel. 

Vijf dagen lang kunnen luisteraars hun favoriete plaat aanvragen in ruil voor een donatie, een 

inzamelingsactie starten of gewoon meegenieten van alle mooie en indrukwekkende 

momenten die tijdens de uitzending gebeuren. 

De laatste week van december volgt u Serieus Langedijk live; op tv of op de radio zodat 

niemand iets hoeft te missen. Kidsuurtje: tijdens Serieus Langedijk 2021, zal er ook een 

speciaal uurtje zijn voor de kinderen! Hoe dit eruit komt te zien volgt later! 

Goede doel ‘Stichting Help-Elkander’ 

 

Een nieuwe editie betekent ook een nieuw goed doel. Het team heeft in de omgeving gekeken 

naar een prachtig goed doel voor de editie van 2021 en zijn terechtgekomen bij ‘Stichting 



Help-Elkander’. Stef vertelt: “Na de cheque voor de Voedselbank van vorig jaar, waar we een 

concrete bijdrage konden doen voor een en ompakruimte in de koelcel, willen we nu iets doen 

voor gezinnen in armoede die nooit eens op vakantie kunnen. De stichting Help-Elkander 

geeft zulke gezinnen de kans om één keer per jaar er even helemaal verzorgd tussenuit te gaan 

om de batterij weer op te laden. Veel vergelijkbare instanties beperken zich tot het aanbieden 

van een deeloplossing, zoals het aanbieden van een vakantieverblijf zonder erbij stil te staan 

dat men er (zonder middelen) ook nog naar toe moet zien te komen en men zelf voor eten 

moet zorgen. Laat staan dat er aan gedacht wordt dat kinderen graag van de aangeboden 

attracties gebruik willen maken of aan ander (betaald) vermaak willen deelnemen. Stichting 

Help-Elkander zorgt er voor dat ook dat kan.” 

 

Als school willen wij Serieus Langedijk dit jaar steunen: vanaf vandaag gaan wij lege 

flessen innemen! In de hal bij de hoofdingang komen grote bakken te staan waar de 

kinderen lege flessen in kunnen doneren. De opbrengst is dus voor Serieus Langedijk! 

Inleveren kan tot 23 december a.s. 

 

Biebboeken te koop 

Op zaterdag 13 november stond Reuring in de Binding gepland. Door de aangekondigde 

coronamaatregelen ging dit helaas niet door. De bibliotheek had voor deze dag afgeschreven 

boeken klaargezet voor boekverkoop. En die laten zij nu staan t/m 13 december. 

6 boeken voor € 5,- 

10 boeken voor € 7,- 

20 boeken voor € 10,- 

Leuk voor de kerstvakantie! 

 

Tekenwedstrijd 

Groep 8 heeft een heuse tekenwedstrijd georganiseerd voor alle 

kinderen! In ons kindcentrum hangen posters en ook ‘brievenbussen’ 

waar de kinderen hun tekeningen kunnen 

inleveren. 

Leuk bedacht, groep 8! Iedereen heel veel 

succes! 

 

 


