
  

 
 

27 oktober 2021 
 

AGENDA 
 

25 oktober   In deze week hoofdluiscontrole 

27 oktober   Herfstwandeling kleuters 

27 oktober   Groep 6 naar van Goghmuseum 

  3 november   Techniekochtend groepen 3 en 4  

  5 november   Nationaal schoolontbijt 

  8 november  Start Week van Respect en inloopweek (zie verder in deze       

nieuwsbrief) 

  9 november   Lampionnenmaakdag 

11 november   Sint Maarten 

15 november   Start 10-minutengesprekken 

17 november   Groepen 1 t/m 4 naar het Pietenhuis 

23 november    Gastles Veilig Verkeer Nederland in de groepen 7 en 8 

24 november   Schoenzetten 

26 november   Techniekochtend groepen 5 t/m 8 

  3 december  ` Sinterklaasviering 

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 

 

WIST U DAT….. 
 

• De vrijdag voor de herfstvakantie het gehele team een studiedag had 

• We dit samen met het team van Het Baken (Sint Pancras) hebben gehad 

• De ochtend was gevuld met een inspirerende, direct toepasbare masterclass van Marcel van 

Herpen 

• Deze geweldige masterclass in het Vrij Zijn Theater plaatsvond 

• Dit een verborgen parel in Alkmaar is 

• Daar trouwens een prachtige voorstelling van de Gelaarsde Kat zal plaatsvinden in de 

kerstvakantie 

• De studiemiddag in het teken stond van teambuilding 

• De teamleden van beide kindcentra uitgedaagd werden in spellen rondom het Expeditie 

Robinson 

• We kunnen verklappen dat er twee leerkrachten sprinkhanen hebben gegeten…. 

• Het een geslaagde, leerzame en leuke dag was! 

• De herfstvakantie voor velen een welkome vakantie is geweest! 

• De hoofdluiscontrole weer van start is gegaan 

• We altijd contact opnemen mochten er neten of luizen bij uw kind worden aangetroffen in 

het haar 

• We het fijn vinden als u uw kind eerst behandelt alvorens het naar school te brengen/sturen 



• Vandaag de herfstwandeling van de kleuters plaatsvindt! 

• Het leuk en fijn is om dit soort activiteiten weer te kunnen laten plaatsvinden! 

• Groep 6 vandaag naar  het van Goghmuseum gaat! 

• Zij vanmorgen samen met de groep van het Baken in de museumbus zijn vertrokken 

• We hen veel plezier en kunstzinnige inspiratie toewensen! 

• De leerlingen wat later terug zullen zijn op school (verwachting is rond 13.30 uur) 

• We van de familie Bolten een mooie speeltent hebben gekregen 

• We daar heel erg blij mee zijn! 

• De kinderen in groep 3 deze week de letter ‘ij’ hebben geleerd 

• Ze hebben ontdekt dat op de banner (op het speelveld) wel twee keer de letter ‘ij’ staat! 

 

KINDERPRAAT 
 

Bij de voorschoolse opvang wordt galgje gespeeld. De letter V wordt door de ene leerling 

gevraagd. Een andere leerling vraagt of de zachte V of de harde F wordt bedoeld. Reactie: “de 

V van Kruidvat!” 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

27 oktober Tess, peutergroep 

29 oktober Jozua, groep 4 

1 november Filou, peutergroep 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

WELKOM 
 

We heten van harte welkom: 

Davi in de peutergroep 

Luuk in groep 1 

Julian in groep 1 

Tess in groep 1 

Maxim in groep 5 

We wensen jullie een fijne tijd 

toe bij ons! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Uienwedstrijd ‘De Grootste Ui’  

Afgelopen jaar heeft weer een aantal kinderen meegedaan aan de 

door De Groot en Slot georganiseerde wedstrijd ‘De Grootste Ui’. 

Afgelopen maandag, 25 november, was de prijsuitreiking! En wat 

bleek? Jolijn uit groep 6 had de tweede prijs gewonnen en onze 

school de prijs voor de meeste deelnemers! Jolijn kreeg een mooie 

prijs uitgereikt en ons kindcentrum een prachtige mand met bollen 

en een tas vol mooie bollen om te planten in onze mooie tuin. Juf 

Deborah mocht de prijs in ontvangst nemen.  

 

 

 

 

Bezoek aan de bieb! 

Afgelopen maandagochtend zijn de groepen 3 op bezoek geweest in de bibliotheek. Na een 

rondleiding las de medewerkster van de bibliotheek, Karen, een verhaal voor over Vos en 

Haas die woorden gingen koken. Ook mochten er nog wat kinderen zelf voorlezen uit een 

leesboekje. 

Hierna mochten de kinderen zelf woorden gaan koken! Er werden letters uit pannetjes gezocht 

en daarmee werden woorden gemaakt. De kinderen kregen allemaal nog een mooie kleurplaat 

mee en de klassen hebben een boek geleend van Vos en Haas om te lezen in de klas. 

Het was een leuk bezoek aan de bieb! 

 

 

Uitgaanstip Kerstvakantie 

Dit jaar in het Vrij Zijn Theater is “De Gelaarsde Kat en de 

betoverde Alkmaarders” de kerstvoorstelling. Hiervoor is het 

theater omgetoverd tot een prachtig winterwonderland. De  

voorstelling loopt van 17 december tot en met 9 januari. Leuk 

voor kinderen vanaf 6 jaar, voor alle ouders en opa’s en oma’s. 

Voor meer informatie www.vrijzijntheater.nl 
 

 

VEILIGHEID RONDOM DE SCHOOL 

Graag willen we u nogmaals attent maken op de verkeersveiligheid rondom de school: we 

zien in toenemende mate auto’s dubbel geparkeerd op de weg en op de hoeken van de 

Museumweg/Dorpsstraat, wat voor zeer gevaarlijke situaties zorgt. 

We willen u nogmaals met klem vragen om uw auto te parkeren op de parkeerplaats bij het 

winkelcentrum bij het halen/brengen van uw kind(eren). Alvast bedankt! 

 

Herhaalde oproep: 

We zoeken ouders/verzorgers die samen met ons willen brainstormen over de 

verkeersveiligheid rondom de school en die samen met ons een plan van aanpak willen maken 

(mogelijkerwijs i.s.m. de gemeente). U kunt u opgeven door te mailen naar 

mozaiek@tabijn.nl . We hebben al één enthousiaste aanmelding, waarvoor dank! 

 

 

mailto:mozaiek@tabijn.nl


OPVOEDEN IS VOORUITKIJKEN! 
 

Op donderdagavond 4 november van 19.30-20.30 uur organiseert het programma 'In Control 

of Alcohol & Drugs' een online ouderavond 'Opvoeden is vooruit kijken!' voor 

ouders/opvoeders met kinderen van 2-12 jaar, over nu opvoeden en weerbare tieners in de 

toekomst. 

Stafpedagoog Roos Rodenburg van GGD Hollands Noorden en preventiedeskundige  

Olga Kruize van Brijder Jeugd zullen dit webinar verzorgen en concrete tips en adviezen 

geven waarmee men direct aan de slag kan. Via de chatfunctie kunnen er ook vragen gesteld 

worden. 

Inhoud: 

Als ouder heb je enorm veel invloed op je nu nog jonge kind. Die invloed is zo sterk dat 

kinderen dat meenemen in het opgroeien tot zelfstandige en weerbare tieners. Hiermee help je 

jouw latere tiener bij het omgaan met groepsdruk, zoals bij “nee” zeggen tegen alcohol en 

drugs. 

Hoe werkt dat? In deze online bijeenkomst nemen wij ouders/opvoeders mee in: 

• hoe ouders voorbeelden zijn voor hun kinderen; 

• hoe ouders (zelf)vertrouwen mee kunnen geven aan hun kinderen; 

• hoe je kinderen leert hun behoeften even uit te stellen; 

• hoe de relatie die je met je kind hebt hierin een rol speelt. 

Het webinar is gratis en men kan eenvoudig deelnemen achter de eigen 

computer/tablet/telefoon. Voor opgave, zie in de bijlage van deze Nieuwsbrief de informatie. 

 

 

REURING IN DE BINDING 
 

Feestelijke Reuring in de Binding op zaterdag 13 november 

Clubs en verenigingen uit Langedijk kunnen zichzelf ook dit jaar weer presenteren en 

promoten tijdens Reuring in de Binding, op zaterdag 13 november van 10:00 tot 14:00 uur. Er 

is ruimte voor kleinschalige optredens in de centrale hal van het gebouw en rondom worden 

veel stands ingericht om aan iedereen te laten zien wat er allemaal aan vrijetijdsbesteding te 

doen is in onze gemeente. Er is nog ruimte, dus heb je een mooie activiteit die je wilt 

promoten, meld je dan snel aan via info@bibliotheeklangedijk.nl  Er komt éxtra veel reuring 

dit jaar, want ook de politieke partijen zijn aanwezig in aanloop naar de eerste 

gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Dijk en Waard. Zij gaan ‘op de zeepkist’ en 

gaan graag in gesprek over onderwerpen die leven onder de inwoners van Langedijk. 

Natuurlijk is er die dag ook weer een grote boekenmarkt met heel veel afgeschreven boeken 

van de bibliotheek. Voor kinderen is er wat lekkers en een grabbelton! 

Voor toegang tot Reuring in de Binding wordt om een coronapas gevraagd.  

Gebouw De Binding, Bosgroet 2-4, Zuid-Scharwoude.  

mailto:info@bibliotheeklangedijk.nl

