
  

22 april 2020  
 

AGENDA 
 

27 april t/m 8 mei Meivakantie 

 27 april  Koningsdag (afgelast) 

   4 mei  Dodenherdenking 

   5 mei  Bevrijdingsdag 

 10 mei  Moederdag 

 13 mei  Groep 8 preventieproject Alcohol en Drugs (wordt een digitale les) 

 15 mei  Sportdag kleuters  

 15 mei  Leerlingenraadvergadering 

20 mei   Techniekochtend groepen 3 en 4 

21 mei   Hemelvaartsdag, gehele kindcentrum vrij  

 22 mei   Vrije dag na hemelvaartsdag, gehele kindcentrum 

 26 mei  Schoolfotograaf onderwijsgroepen 

 27 mei  Schoolfotograaf peuteropvang 

 27 mei  Sportdag groepen 3 en 4 

 29 mei   Techniekochtend groepen 5 t/m 8, groepen 1 t/m 4 vrij  

   1 juni  Tweede Pinksterdag, gehele kindcentrum vrij 

   2 juni  Start toetsweken 

 12 juni  Schoolreisje groepen 5, 6 en 7 

 15 juni  Studiedag, alle onderwijsgroepen vrij  

 18 juni  Schoolreisje groepen 3 en 4 

 19 juni  Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8  

 21 juni  Vaderdag 

 23 juni  Sportdag groepen 5 t/m 8 

 24 juni  Schoolreisje groepen 1/2 A, B en C 

 25 juni  Doordraaimiddag, info volgt 

 29 juni  ’s Middags musical groep 8 voor de onderbouwgroepen 

 30 juni  ’s Middags musical groep 8 voor de bovenbouwgroepen 

 30 juni  Afscheidsavond groep 8 

   1 juli   Groep 8 neemt afscheid van alle leerlingen en de school 

   1 juli   Rapporten mee 

   3 juli   Margedag, alle leerlingen zijn vrij  

   6 juli t/m 14 augustus  Zomervakantie  

 

Alle in-het-geel-gearceerde activiteiten zijn onder voorbehoud i.v.m. Corona. 

 

KINDERPRAAT 
 

- De dochter van juf Mirjam is even mee naar school tijdens het videobellen. Ze halen even 

koffie voor juf Mirjam en chocomelk voor haar dochter, die zegt: “je moet hier geen 

ijsklontjes in doen, want dan wordt ‘ie natter!”.  

http://arkel.tabijn.nl/Paginas/Home.aspx


- Bij groep C wordt een omschrijving van een woord gegeven, waarbij het woord geraden 

moet worden. Bij de omschrijving voor stal (paard staat erin en gaat eruit als iemand erop 

gaat zitten om te rijden) wordt geraden: een koeienbad! 

- De koe is vast het lievelingsdier, want ook het geluid van een schaap wordt herkend als dat 

van een koe.   

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

22 april Fenna, groep 3 

23 april Rosalie, groep 8 

24 april Maartje, groep 7 

25 april Maartje, groep 2 

26 april Sven, groep 8 

26 april Roos, groep 8 

27 april Thijs, groep 4 

29 april Marre, groep 7 

2 mei Raúl, groep 1 

5 mei Micha, groep 5 

8 mei Liam, groep 2 

8 mei Mila, groep 7 

11 mei Jasper, groep 4 

12 mei Sofie, groep 4 

12 mei Maria, groep 4  

 

Ondanks de beperkingen door het Corona-virus, hopen we dat jullie toch een fijne dag mogen 

hebben! 

Als de school weer opengaat, gaan we het dubbel vieren!! 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

• Persconferentie  

Gisteravond is tijdens de persconferentie verteld dat de scholen weer open mogen! WE zijn 

hier hééééééél blij mee! 

Zoals u heeft begrepen mogen de scholen deels open en is het nu aan de teams om te kijken 

hoe zij dit willen gaan organiseren, in overleg met de MR. We zijn daar  natuurlijk direct 

mee begonnen en hopen u deze week meer duidelijkheid te kunnen geven over hoe en wat. 

Ook zal het bestuur met een reactie komen in Social Schools. 

We houden u op de hoogte! 

 



• Ouderdag 

Zondag 10 mei is het Moederdag. Omdat de kinderen nu 

niet naar school kunnen, hebben ze ook niet in de klas iets 

kunnen maken voor moederdag. Daarom hebben we 

besloten om dit jaar met de kinderen een ‘ouderdag’-

cadeautje te maken als de kinderen weer terug zijn op 

school: een moeder- en vaderdagcadeautje in één! 

Dus het blijft nog even spannend, óók voor de moeders! 
 

• Coronavirus: uitleg voor kinderen 

Veel kinderen hebben vragen over het coronavirus. U kunt een boekje downloaden waar 

het in kindertaal wordt uitgelegd: 

https://www.gottmer.nl/downloads/Coronavirus_Watkinderenmoetenweten_GottmerNosy

Crow_spreads.pdf  

 

• Onderwijs-op-afstand 

We hebben nu enige weken het onderwijs-op-afstand vorm gegeven. Zo nu en dan kijk ik 

(juf Helene) even mee in de groepen: heerlijk om te zien hoe de kinderen meedoen en aan 

het werk zijn. Zo ligt een leerling op zijn bed de tekst van de musical voor te lezen, een 

andere leerling maakt ondertussen snel zijn bed op, weer een andere leerling heeft een heel 

gezellig bureau.. Een voorrecht om zo even bij de kinderen te kunnen kijken! Wat missen 

we jullie toch! 

 

 

• Trots op Talitha Kuis en 

Annemiek den Hartog! 

Talitha Kuis en Annemiek den 

Hartog hebben de cursus 

fondsenwerving voor ons 

schoolplein goed afgerond en 

een certificaat behaald! Fijn 

dat jullie dit gedaan hebben!!! 

Dank jullie wel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gottmer.nl/downloads/Coronavirus_Watkinderenmoetenweten_GottmerNosyCrow_spreads.pdf
https://www.gottmer.nl/downloads/Coronavirus_Watkinderenmoetenweten_GottmerNosyCrow_spreads.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

TIPS VOOR DE MEIVAKANTIE: 

> https://www.kidsproof.nl/noord-holland/Blog/corona-tips-meivakantie-thuis 

>De zware Uitdaging 

Aan de deelnemende bovenbouwgroepen zijn een paar weken geleden de uienzaadjes uitgedeeld 

voor de wedstrijd de Zware UI tdaging van De Groot en Slot.  

In totaal zullen meer dan 500 kinderen hun best gaan doen de zwaarste ui te telen. Nu het zonnetje 

begint te schijnen zullen de eerste fanatiekelingen kunnen beginnen met hun zaadjes te laten kiemen. 

Wij zijn erg benieuwd en willen deze jonge uientelers graag blijven volgen! Het zou leuk zijn als jullie 

wat foto’s met ons kunnen/willen delen of ons een update kunnen geven van hoever je bent met de 

zaadjes! Stuur een foto naar e-mail: l.verweel@degrootenslot.nl. Wij wensen de kinderen heel veel 

plezier en succes met het telen van de zwaarste ui!  

 

> OPROEP AAN ALLE KINDEREN! MAAK EEN KUNSTWERK OVER VRIJHEID!  
(en win misschien een mooi kinderboek) 
Hoe denk je dat jouw straat eruit zag tijdens de bevrijding? Of: wat betekent vrijheid voor jou? Waar 

denk je aan bij dat woord? (Misschien wel dat je straks weer naar school mág      ). 

 Maak er een mooie tekening, collage, schilderij, of knutsel- of bouwwerk van! Op 5 mei 
zetten we alle ingestuurde foto’s van jullie kunstwerken op onze FB-pagina. Een foto van je 
kunstwerk kun je t/m 4 mei mailen naar info@art1nhn.nl. Het kunstwerk zelf kun je dan 
mooi voor je raam zetten of hangen! Vergeet niet ook je naam en je leeftijd erbij te zetten. 
Wie weet win je wel één van de drie kinderboeken over Anne Frank! Lekker voor in de 

meivakantie      ! De winnaars krijgen hierover bericht. 

De toppers van de week zijn: 
De moeder en vriend van juf 

Kayleigh, de ouders van 
Wout, de moeder van Roos, 

de moeder van Nikky-Jayney, 
de ouders van Noah en de 

moeder van Rosalie 
 

Toppers van de 
week: alle 

helpers met het 
decor voor de 
musical van 

groep 8: 
 

https://www.kidsproof.nl/noord-holland/Blog/corona-tips-meivakantie-thuis
mailto:l.verweel@degrootenslot.nl
mailto:FB-pagina
mailto:info@art1nhn.nl


 En deze boeken kun je winnen: 
Leeftijdscategorie 4-6 jaar: Anne Frank, van klein tot groots, van Maria Isabel Sánchez Vegara 

Leeftijdscategorie 7-9 jaar: Kinderen met een ster, van Martine Letterie 

Leeftijdscategorie 10-12 jaar: Buiten is het oorlog, van Janny van de Molen 

 
Deze oproep vind je ook hier op onze Facebookpagina, misschien wil je hem wel delen met 
andere kinderen die dit leuk zouden vinden!  
  
(Misschien denk je nu wel: alles leuk en aardig maar eh... wie zijn jullie eigenlijk? Goede 
vraag!) 
  
Wie zijn wij eigenlijk?! 

Wij zijn Art.1 Noord-Holland Noord. Wij vinden het heel erg belangrijk dat iedereen in 
Nederland gelijke kansen krijgt. Daarom vinden we vrijheid voor iedereen ook zo’n belangrijk 
onderwerp! We denken veel na over hoe we allemaal bij elkaar kunnen leven in vrijheid, 
zonder dat onze eigen vrijheid de vrijheid van anderen in de weg zit. 
 Met voorlichtingen, projecten, ondersteuning van mensen die discriminatie ervaren, 
onderzoek en beleidsadvies, zetten wij ons in voor het bevorderen van gelijke behandeling 
en het tegengaan van discriminatie. Meer informatie over ons kun je vinden op 
www.art1nhn.nl.  
 PS. De meegestuurde tekening is van Anna uit Bergen (4), die een tekening maakte over de 
vrijheid die ze op dit moment juist míst. Ze maakte de tekening voor haar opa’s en oma’s. 
 Met vriendelijke groet, 
 Femke Broeze  
Onderzoek & Monitoring 
Aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag 
  

 
Gasthuisstraat 2 
1811 KC Alkmaar 
  
T: 072 5154400 
E: fbroeze@art1nhn.nl 
W: www.art1nhn.nl 
Meldlijn: 0900 - 2354354 (10 ct/min) 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kinderboekenjuf.nl%2Fideeen-mini-leesles%2Fanne-frank-van-klein-tot-groots%2F&data=02%7C01%7C%7C113004c5c1a948eb3db108d7e5d2cb43%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637230565956869738&sdata=MAjKqfPC7AzOTCLw%2Fuw7W5pCfMfX1Cq%2BvNuDnBmqH7M%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fkinderen-met-een-ster%2F9200000052024092%2F%3Fbltg%3Ditm_event%253Dclick%2526mmt_id%253DXpm0jgkVT2pL4%2540-oNtXlcwAAAFw%2526slt_type%253Drecommendations%2526pg_nm%253Dpdp%2526slt_id%253Dprd_reco%2526slt_nm%253Dproduct_recommendations%2526slt_pos%253DC1%2526slt_owner%253Dccs%2526itm_type%253Dproduct%2526itm_lp%253D7%2526itm_id%253D9200000052024092%26bltgh%3Dkufr2XGUe4UFnEoWc2dJ3g.1_7_8.15.ProductImage&data=02%7C01%7C%7C113004c5c1a948eb3db108d7e5d2cb43%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637230565956879733&sdata=Mzuue7lV5xTA1NLUjReeCvNDVFW8JmIOGyelsfAUB5E%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bookspot.nl%2Fboeken%2Fbuiten-is-het-oorlog-janny-van-der-molen-9789021670447%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI0buo2dLv6AIVmLt3Ch0BzwhoEAQYCSABEgJDpPD_BwE%26gclsrc%3Daw.ds&data=02%7C01%7C%7C113004c5c1a948eb3db108d7e5d2cb43%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637230565956879733&sdata=oqIdOngjHKILIA4g6Iyj1K%2FNCl4kE4k4P2CwXKHO8sQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fart1nhn%2F%3F__tn__%3D%253C-R%26eid%3DARCERWF9CSr19S-oEdFgoogYGIyj_yxxaGHO6t1eVIMZ7WsEvNhyqOen6GbMub2yEKRNBxaZ6qmXyWKW%26hc_ref%3DARSNddxiTHp6Gvm6OCM191fhj-DZboZjxUAMkXDGTfOifdTPpzsadXXkElDRhV6I7bM%26__xts__%255b0%255d%3D68.ARCOyUHqyBZ9cls4xJQWz66F7fr3fOqWIkruVWUP9bkbiSgUoBq5G94mErZKUdNb72FdedZB2fmTptCn0j00Vts8H6OJUbk3M0_5enJ4pVuZeZFkoXyIsazc0VGsPG3JFnTspXrAIKZieJgYxwcaZRCvdhNgVuU33khV5RRfd4JJ5wD3kTHAYCzIFf9BHIvxpKho3ctvFEWkKh-Yc3xuBCSIdD_oLdpJ7Z8ZLXCW86iZiDzyveRS2Ne0WLM9A1IAMU0Dr9W9uwnxWvuZfUDX77I8Mu-bDDLvUCjmXK1cESnUATc-tpYPsWzxTiiRRRFS6B-6xRZFug1q00rFyHHS2xqXHQ&data=02%7C01%7C%7C113004c5c1a948eb3db108d7e5d2cb43%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637230565956879733&sdata=sqvz6TsUZN6vMvA7GdK2Fzl8QWfy6o1hCNvkbgFSImE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.art1nhn.nl%2F&data=02%7C01%7C%7C113004c5c1a948eb3db108d7e5d2cb43%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637230565956889728&sdata=PfTsGzdPbv51WrwCob8uJxqhs9BXkP67sJbrGByak5w%3D&reserved=0
mailto:fbroeze@art1nhn.nl
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.art1nhn.nl%2F&data=02%7C01%7C%7C113004c5c1a948eb3db108d7e5d2cb43%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637230565956889728&sdata=PfTsGzdPbv51WrwCob8uJxqhs9BXkP67sJbrGByak5w%3D&reserved=0


➢ TIP: 

 

 

Telefonisch spreekuur 

leesplezier 

Voor kinderen die lezen moeilijk vinden 

Vanaf donderdag 16 april tussen 9:00 en 12:00 uur kunnen ouders en kinderen bellen met 

Karen Jaspers, de jeugdbibliothecaresse van de bibliotheek van Langedijk. Zij kan helpen 

met het zoeken naar geschikte digitale boeken, geeft uitleg over het Makkelijk Lezen Plein 

(voor kinderen met een leesprobleem), reikt hulpmiddelen aan en geeft informatie, tips en 

trucs om het lezen voor jouw kind iets makkelijker of leuker te maken. Lees meer. 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotheeklangedijk.us6.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Da82ade6748c67907e151edddb%26id%3D6b05bddab3%26e%3D7a925e6fde&data=02%7C01%7C%7C5faa2711152b4a53d0f908d7e1233a86%7C139bc7fa87944db6a31755e35a4654bf%7C0%7C0%7C637225413750078164&sdata=azkowZP5t%2FLct8hHvJSeDC2bA05HBlBbV4zcj%2BKogME%3D&reserved=0

