
  

 
 

2 februari 2022 
 

AGENDA 
 

  3 februari   Muziek Culturele Vorming 

  8 februari   nieuwe datum: start adviesgesprekken groep 8 

15 februari   Groep 8 proeftoets Eindtoets 

16 februari   nieuwe datum: rapporten mee 

17 februari   Muziek Culturele Vorming 

18 februari   Mozaïek-brede studiedag, gehele kindcentrum gesloten 

21 t/m 25 februari  Voorjaarsvakantie 

28 februari   nieuwe datum: Start 10-minutengesprekken 

  2 maart   Hoofdluiscontrole 

  2 maart   Techniekochtend groepen 3 en 4 

  4 maart   Leerlingenraadvergadering 

10 maart   Muziek Culturele Vorming 

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 

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 Culturele Vorming 

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 

 

WIST U DAT….. 
 

• Afgelopen maandag de leerkrachten en stagiaires een studiedag hebben gehad 

• Ze hard hebben gewerkt aan evaluaties, analyses, interventies en andere plannen 

• Door corona helaas niet alle LVS-toetsen door alle leerlingen zijn gemaakt 

• Dit betekent dat de rapporten, adviesgesprekken en tien-minutengesprekken een week 

opschuiven 

• U de nieuwe data in de kalender hierboven kunt vinden 

• We vermoeden dat de grootste golf van corona onder de leerlingen inmiddels is geweest 

• We blij zijn weer zoveel kinderen in de groepen te kunnen zien! 

• We ook blij zijn dat alle medewerkers weer aan het werk kunnen 

• Gisteren de projectweken zijn gestart 

• Het thema dit jaar ‘Olympische Spelen’ is   

• Mocht u daar materiaal of ideeën voor hebben: we horen het graag! 

 

 



JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

4 februari Maven, peutergroep 

4 februari Melle, groep 2 

7 februari Ties, groep 1 

8 februari Eva, groep 7 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

KINDERPRAAT 
 

- Bij de BSO zijn ze aan het voetballen. Een kind roept naar een ander: “Je moet wel 

pasen!”Waarop het andere kind zegt: “Oké paashaas!” 

- Kind bij de BSO: “Wij hebben twee wasmachines. Een droge en een natte!” 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Nieuwe data rapporten, adviesgesprekken en tien-minutengesprekken 

Omdat er veel kinderen afwezig zijn geweest door corona en quarantaines, zijn niet alle LVS-

toetsen door alle leerlingen al gemaakt. Deze willen we echter wel afronden voordat de 

rapporten uitgaan en de tien-minutengesprekken plaatsvinden. 

Daarom is alles nu een weekje opgeschoven: 

- De adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 8 zullen vanaf 8 februari plaatsvinden 

- De rapporten gaan mee naar huis op woensdag 16 februari 

- De tien-minutengesprekken zullen plaatsvinden in de week van 28 februari, 

inschrijvingsdatum volgt. 

 

Parkeren Dorpsstraat en Werkzaamheden Chr. Ger. Kerk Vrijgemaakt 

Er is een aantal ouders die het parkeerterrein van de kerk structureel gebruiken als zij 

kinderen van school komen halen. Zij parkeren dan de auto op het kerkplein.  

Op korte termijn zal echter gestart worden met meerdere onderhoudswerkzaamheden aan het 

kerkgebouw. Daardoor wordt het voor deze ouders niet mogelijk de auto op het kerkplein te 

parkeren. (Groot)ouders die hier parkeren worden vriendelijk doch dringend verzorgd om 

vanaf 14 februari tot en met zeker mei 2022 echt niet op het kerkplein te parkeren.  

 

Het gaat weer beginnen: de grootste ui wedstrijd! 

Na het grote succes van de eerste twee edities, organiseert het Langedijker uienbedrijf De 

Groot en Slot weer een wedstrijd om de grootste ui te telen. Ga jij dit jaar het record van bijna 

1 kg uit de allereerste editie verbreken? Voor de top 3 van elke categorie hebben wij mooie 

prijzen! 

 

Ga de uitdaging aan en doe mee in een van de drie categorieën: 

• scholieren uit groep 1 t/m 8 van basisscholen in gemeente Dijk en Waard 

• leden van tuindersverenigingen in gemeente Dijk en Waard en Alkmaar 

• inwoners met ‘groene vingers’ wonend in gemeente Dijk en Waard of Alkmaar 

Doe ook mee 

In welke categorie zit jij en ga je je inschrijven? Doe dat vóór 13 februari via 

www.degrootsteui.nl. Na inschrijving krijg je een zakje uienzaad en blijf je op de hoogte via 

het opgegeven e-mailadres. Volg De Grootste Ui ook op social media: Facebook, Twitter en 

Instagram. Succes met het telen van De Grootste Ui!   

https://www.degrootenslot.nl/degrootsteui  

 

https://www.degrootenslot.nl/degrootsteui


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevonden 

 

Dit armbandje is gevonden op het plein.  

Ben je de eigenaar? Neem dan contact op met 

de directie! 


