
  

18 december 2019  
 

AGENDA 
   

19 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij i.v.m. kerstviering ’s avonds 

19 december  ’s Avonds kerstviering in de Trefpuntkerk, Dorpsstraat 41A ,    

Broek op Langedijk voor en door alle leerlingen 

20 december   Voorstelling van Theater Stuiter voor alle onderwijsgroepen 

20 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij 

23 december t/m 3 januari Kerstvakantie 

6 januari Eerste schooldag na de Kerstvakantie, jaaropening voor alle   

groepen in de zaal 

20 januari Start toetsweken 

24 januari Groep 8 Engelse les door Tweetalig Onderwijs Willem Blaeu 

 

WIST U DAT….. 
 

 De muziekgroep al druk aan het oefenen is, onder leiding van juf Margriet 

 Alle kinderen de liedjes voor de kerstviering al prachtig kunnen zingen! 

 We samen erg uitkijken naar de viering morgenavond 

 Vanmorgen de zakken kleding voor bag-2-school worden opgehaald 

 We u natuurlijk op de hoogte houden van de opbrengst! 

 We hopen dat er een mooi bedrag is opgehaald voor ons schoolplein! 

 De familie Hartholt veel groen heeft gebracht voor het maken van kerststukjes 

 We dat heel erg fijn vinden! 

 Dit de laatste nieuwsbrief van 2019 is 

 We hopen dat u het lezen van de nieuwsbrief altijd fijn, interessant, mooi of inspirerend 

heeft gevonden! 

 

KINDERPRAAT 
- Leerling van groep 8: “Kijk, een ziekenhuiswagen!” Reactie van medeleerling: “Dat heet 

ambulance joh!” “Niet, een ziekenhuiswagen!” 

- Het is koud bij het buitenspelen en dat zie je aan je adem. Kleuter: “Juf, u lijkt wel een 

stoomtrein en wij zijn de wagonnetjes!”  

- Juf Nel vraagt wie de hulpjes de dag ervoor waren. Een kleuter antwoordt: “Mandarijn en 

Alix”! (Merijn). 

- In de peutergroep worden kerstballen geverfd. Na het verven mogen er glitters op. Een 

peuter is klaar met verven en vraagt: “Juf, mag ik nu ook suiker?” 

 

JARIGEN!! 
 

In de kerstvakantie zijn er veel jarigen! 

19 december Thijn, groep 5 

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


22 december Pepijn, groep 7 

23 december Famke, peutergroep 

25 december Krijn, groep 6 

27 december Emilia, peutergroep 

27 december Britt, groep 6 

31 december Jered, groep 1 

31 december Robin, groep 5 

4 januari Meagan, groep 1 

5 januari Jenthe, groep 2 

5 januari Miley, groep 6 

6 januari Jip, groep 2 

6 januari Jace, groep 4 

7 januari Koen, groep 4 

7 januari Noah, peutergroep 

7 januari Noah, groep 8 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 

SAMEN TEGEN KANKER 
 

De directeuren van alle scholen in Langedijk onderschreven dinsdag 10 december het belang 

van sport en bewegen, inzet voor het goede doel en samenwerking tussen sportverenigingen, 

maatschappelijke organisaties en scholen. 

Op deze dag tekenden namelijk alle scholen van Langedijk samen met Stichting 

Kinderopvang Langedijk, Sport Servicepunt Langedijk en Stichting Team Langedijk een 

convenant waarmee ze afspreken om bij toerbeurt jaarlijks een scholenloop te organiseren 

voor een kanker-gerelateerd goed doel. 

 

Langedijkse Scholenloop: wat is dat? 

De Langedijkse scholenloop is een complete module waarmee basisschoolleerlingen een 

scholenloop om en rond school afleggen en geld ophalen voor het goede doel. Scholen 

worden zoveel mogelijk ontzorgd omdat Sport Servicepunt Langedijk en Team Langedijk een 

pakket leveren met looptraining, ondersteuning op de dag zelf, een draaiboek en kant-en-klare 

materialen. De kinderen die deelnemen maken deel uit van een evenement waar ze naar 

toewerken, waar ze iets moois neerzetten en bijdragen aan een gezonde samenleving. Iedere 

school die deelneemt krijgt een deel van de opbrengst terug in de vorm van een sport-clinic. 

 

Het mes snijdt aan twee (of drie) kanten 

Kinderen die meedoen aan de scholenloop ontvangen looptraining en maken deel uit van een 

maatschappelijk evenement. Hiermee doen ze ervaring op zowel het sportieve als het 

maatschappelijke vlak. Team Langedijk haalt hiermee geld op voor de goede doelen die ze 

ondersteunen: alle doelen zijn tegen kanker, zowel landelijk als regionaal (bijvoorbeeld 

hospices, 't Praethuys). De gemeentelijke doelstellingen halen we hiermee een stapje 

dichterbij: samenwerking tussen (basis)scholen, sport en het maatschappelijk veld. Het mes 

snijdt dus aan 2 of 3, nou ja, meerdere kanten. 

 

Het plan 

Scholen kunnen elke 2-3 jaar meedoen met de Langedijkse Scholenloop. Zo zijn elke 3 jaar 

alle scholen een keer aan de beurt geweest én houden scholen ruimte om ook andere 

activiteiten te blijven organiseren. Iedere school wordt bovendien jaarlijks aangemoedigd 

actief deel te nemen aan de Langedijker Run die traditioneel plaatsvindt op een zondag.  

Aan het begin van deze dag vindt een Kids Run plaats waar alle kinderen van Langedijk en 

omgeving aan deel kunnen nemen. In 2020 vindt de Langedijker Run plaats op 7 juni. 



 

Team Langedijk 

De Stichting Team Langedijk is ontstaan uit een groep mensen die actief meeloopt tijdens de 

jaarlijkse Roparun, een hardloop-estafette-evenement van Parijs of Bremen naar Rotterdam. 

Ieder jaar organiseert Team Langedijk verschillende activiteiten om zoveel mogelijk geld op 

te halen voor de doelen van de Roparun-organisatie, maar ook voor een aantal regionale 

doelen. In het verleden heeft Team Langedijk onder meer geld geschonken aan Hospice 

Alkmaar, Hospice Schagen en 't Praethuys. 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Kerstversiering opruimen: 

Na het daverende succes na de laatste oproep op Social Schools, vragen we nu hulp voor het 

opruimen van de kerstversiering! Vrijdagochtend 20 december om 8.30 uur worden de 

kerstspullen weer opgeruimd en vele handen ............. 

Aanmelden kan via de mail carolineverruijt@hotmail.com   

Namens de oudercommissie alvast heel hartelijk dank! 

 

Theater Stuiter: Droomfeest: 

Vrijdagochtend kunnen alle onderwijsgroepen gaan genieten van de voorstelling Droomfeest. 

Deze voorstelling wordt opgevoerd door Theater Stuiter, inmiddels een voor ons zeer bekende 

theatergroep. Droomfeest is een bewerking van Midzomernachtdroom van William 

Shakespeare. We wensen de kinderen veel plezier! 

 

Even voorstellen: 

“Om te weten waar je naartoe wilt, moet je weten waar je staat.” 

Sinds 3 december kom ik, Benedicta Adjo Wijnjeterp Quarshie, met heel veel plezier re-

integreren op Het Mozaïek. 

Adzo betekent: een meisje geboren op een Maandag. Dit is mij roepnaam thuis, maar het is 

mijn tweede officiële naam. Gelukkig reageer ik op alle vier namen;-). Ik ben getrouwd met 

Marius Wijnjeterp, we hebben twee mooie jongens genaamd Eyram en Sena, ze zijn 17 en 14 

jaar oud. We wonen samen met onze kat Shadow in Heerhugowaard.  

Ik kom oorspronkelijk uit Ghana en woon hier al 22 jaar.  

Ghana is een meertalig land waarin meer dan honderd talen worden gesproken, waarvan 

Engels geërfd uit het koloniale tijdperk; dit is de officiële taal.  Ik spreek 5 van de Ghanese 

talen. Mijn ouders waren beiden Ewes, ze migreerden uit de regio Volter en vestigden zich in 

Tema in de zuidelijke regio, waar ik ben geboren. Tema is een grote stad, het wordt ook wel 

de havenstad genoemd. 

 

Sinds februari heb ik diverse herseninfarcten gehad. Door de kleine beperking die is 

achtergebleven moest ik stoppen met het werk dat ik met heel veel plezier deed: vier dagen 

per week werkte ik met veel enthousiasme als passagiersassistente op Schiphol. 

Mijn collega’s en ik zorgden ervoor dat alle passagiers op Schiphol veilig en goed begeleid 

werden, vooral passagiers met een beperking, alleenreizende kinderen en dergelijke. 

Dankbaar werk dus! Dagelijks heb ik ervaren hoe waardevol het is om mensen met beperking, 

verdriet, ouders met kinderen, kinderen die alleen zijn: een steuntje te geven op het vliegveld. 

Ik hoop deze ervaring nu in te kunnen zetten in een nieuw werkveld.  

Gelukkig gaat het steeds beter met mij. Voorlopig ben ik echter nog wel arbeidsongeschikt en 

omdat ik me thuis heel erg verveel, kom ik paar dagen per week bij helpen op Het Mozaïek. 

Ik hoop jullie allen op school te kunnen ontmoeten! 
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LEERLINGENRAADVERGADERING 
 

De leerlingen willen graag een extra zebrapad aan de Voorburggracht. Ze zullen een tekening 

maken waar ze die graag willen hebben en die zal aan de gemeente voorgelegd worden. 

Ideeën voor (geld voor) het nieuwe schoolplein zijn weer doorgesproken. 

 

KERSTGEDACHTE 
 

Morgenavond vieren we een prachtig kerstfeest met alle ouders en de kinderen in de kerk.  

Er wordt al druk geoefend door de muzikanten, toneelspelers en alle koren. En ik kan u alvast 

verklappen dat het een prachtige viering gaat worden! Een heerlijk iets, om samen naar uit te 

kijken en we hopen dan ook dat u allen aanwezig kunt zijn. 

 

In deze dagen gaan mijn gedachten terug naar het afgelopen jaar: zoveel mooie dingen die we 

samen mochten beleven, met elkaar en met de kinderen: 

we hebben veel nieuwe leerlingen mogen verwelkomen en we hopen dat zij zich inmiddels 

helemaal thuis voelen bij ons op school. Hardwerkende medewerkers met liefde voor de 

kinderen en die daarom dagelijks naar ons kindcentrum komen.  

Kinderen die ons keer op keer doen verwonderen en genieten. Die ervoor zorgen dat wij 

gestimuleerd en enthousiast blijven. Wij hebben het voorrecht om het mooiste beroep van de 

wereld te kunnen uitoefenen! Betrokken en kritische ouders die ons kindcentrum een positief 

hart toedragen, mooie ontwikkelingen en samenwerkingen.  

Wat zijn we blij dat u nog iedere dag uw kind(eren) aan ons toevertrouwt! 

Er is veel om dankbaar voor te zijn, maar ook veel om voor te bidden. 

Er zijn helaas verdrietige dingen gebeurd, zoals het verlies van dierbaren. We hopen dat het 

licht van het Kerstfeest troost kan bieden. 

 

Lied van het licht 

 

Mensen kijken in het donker 

naar een wereld vol verdriet. 

Steek een kaars aan. Die vertelt je 

van het Licht dat je straks ziet. 

 

Het wordt anders, het wordt lichter. 

Het wordt licht voor jou en mij 

en voor iedereen op aarde. 

Het wordt Kerst. God is dichtbij. 

 

Mensen kijken naar de sterren. 

Maar dat licht is ver en koud. 

Steek een kaars aan. Die vertelt je 

van het Licht dat van ons houdt. 

 

Het wordt anders, het wordt lichter. 

Het wordt licht voor jou en mij 

en voor iedereen op aarde. 

Het wordt Kerst. God is dichtbij. 

 

 

 



Mensen hebben mooie plannen. 

Maar er gaat zo vaak wat mis. 

Steek een kaars aan. Die vertelt je 

dat Gods toekomst stralend is. 

 

Het wordt anders, het wordt lichter. 

Het wordt licht voor jou en mij 

en voor iedereen op aarde. 

Het wordt Kerst. God is dichtbij. 

 

Mensen dromen mooie dromen 

van een wereld, licht en fijn. 

Steek een kaars aan. Die vertelt je 

hoe de wereld eens zal zijn. 

 

Het wordt anders, het wordt lichter. 

Het wordt licht voor jou en mij 

en voor iedereen op aarde. 

Het wordt Kerst. God is dichtbij. 

 

Mensen gaan een beetje stralen, 

want het Licht raakt hen nu aan. 

Je ziet lichtjes in hun ogen 

als ze bij het Kerstkind staan. 

 

Het wordt anders, het wordt lichter. 

Het wordt licht voor jou en mij 

en voor iedereen op aarde. 

Het wordt Kerst. God is dichtbij. 

 

Gezegende kerstdagen en een gezond en gelukkig 2020! 

Helene de Vries 

 

KERSTVIERING  
 

Donderdagavond 19 december vieren we met elkaar Kerst, in de Trefpuntkerk aan Dorpsstraat 

41a in Broek op Langedijk.  

De viering zal starten om 19.00 uur en duurt ongeveer een uurtje. 

De kinderen zijn die dag al om 12.15 uur vrij, omdat ze in de avond bij de viering worden 

verwacht. 

Ook ouders, toekomstige leerlingen, peuters en andere belangstellenden zijn van harte 

welkom om onze kerstviering bij te wonen!  

In verband met de beperkte parkeergelegenheid willen u vragen zoveel mogelijk met de fiets 

of lopend te komen. 

Die avond zal er geen collecte zijn, maar willen we u vragen een product mee te nemen voor 

Voedselhulp Langedijk: die avond zal er een inzamelpunt voor de producten zijn in de hal van 

de kerk. 

We heten u graag welkom donderdagavond 19 december! 

 

 

 

 



 

 

KERSTVIERING PEUTERGROEP 
 

De peutergroep viert op vrijdag 20 december met alle ouders/verzorgers het kerstfeest. Alle 

jongere broertjes en zusjes én de opa’s en oma’s zijn ook van harte welkom! 

De viering start om 10.45 uur met een inloop, waarna om 11.00 uur het kerstverhaal zal 

worden verteld en er liedjes gezongen worden. Daarna is er tijd voor koffie/thee en wat 

lekkers. Ouders wordt gevraagd om iets lekkers mee te nemen voor het kerstfeest: op de deur 

hangen kerstballen waarop staat wat je kunt maken: u kunt er ééntje afnemen van wat u van 

plan bent om te maken. 

Ook de peutergroep een fijn kerstfeest gewenst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De toppers van de week zijn: 
De kinderen van de 

muziekgroep en juf Margriet, 
omdat zij ons zo prachtig gaan 

begeleiden bij de viering! 

  Toppers van de week: 
De kinderen van de 

muziekgroep en juf 

Margriet! 



 

 

 
Kerstactie Inzameling Scholen Langedijk   

 

Net als de vorige jaren organiseert Voedselbank Langedijk voorafgaand aan kerst een 

inzamelingsactie van houdbare levensmiddelen. 

 

Aan wat voor producten kunt u denken? 

 Limonadesiroop 

 Koffie, thee 

 Zoet broodbeleg 

 Macaroni, rijst 

 Soepen en sauzen 

 Schoolkoekjes 

 Tandenborstels en tandpasta 

 Shampoo en douchegel 

 Wasmiddel 

 

Op school kunnen de boodschappen verzameld worden in de hal van de hoofdingang. 

 

Naast deze actie hebben wij nog twee interessante acties, te weten: 

 Inzameling van (delen van) kerstpakketten. Tijdens de kerstvakantie zullen wij op werkdagen 

vrijwel elke middag geopend zijn. Voor openingstijden kunt u terecht op onze facebookpagina. 

U bent van harte welkom! 

 Inzameling van Douwe Egbertspunten. Hiervoor ontvangen wij pakken koffie die wij graag 

weer uitdelen aan onze klanten. Wij zijn u dankbaar als u deze bij ons in de brievenbus doet. 

 

Voor meer informatie over onze stichting kunt u terecht op onze website www.voedselhulplangedijk.nl 

of bellen met 06-15274567. Ons adres is Broekerwerf 3 in Broek op Langedijk. 

 

Wij willen u alvast bedanken voor uw inzet en wensen u fijne feestdagen toe! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Carla van Hoorn 

BudgetCoach en Intaker Voedselbank Langedijk 

carla@voedselbanklangedijk.nl 
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