
  

 
 

22 juni 2022 
 

AGENDA 
 

23 juni    Muziek Inspiratielessen 

24 juni    Bezoek schrijfster Janneke Schotveld 

27 juni    Studiedag onderwijsgroepen, opvang open 

28 juni    Tabijn-muziek-event School op Stelten 

29 juni    Groepen 1 en 2 sportdag 

29 juni    Nationale Modderdag, groepen 5 en 6 naar BroekerVeiling 

  1 juli    Leerlingenraadvergadering 

  5 juli    Sportdag groepen 5 t/m 8 

  6 juli    Sportdag groepen 3 en 4 

  7 juli    ‘Doordraaimiddag’(kijken in de volgende groep) 

  7 juli    Food-Market groepen 5 en 6 

  8 juli    Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

11 juli    Afscheidsmusical groep 8 voor de groepen 1 t/m 4 

12 juli    Afscheidsmusical groep 8 voor de groepen 5 t/m 7 

12 juli    Afscheidsmusical groep 8 

13 juli    De school neemt afscheid van groep 8 

13 juli    Rapporten mee 

13 juli     Peuters uitjesdag (let op, is verplaatst, was 15 juli) 

14 juli    Muziek Inspiratielessen 

15 juli    Margedag: onderwijsgroepen vrij, (peuter)opvang open. 

18 juli t/m 26 augustus Zomervakantie 

29 augustus   Eerste dag na de zomervakantie 

 

WIST U DAT….. 
 

• Alle kinderen (dus ook de peuters!) hebben genoten van de voorstelling van Matthijs 

Vlaardingerbroek, vorige week donderdag 

• We nogmaals de Oudervereniging willen bedanken hiervoor! 

• De Oudervereniging vanavond de jaarvergadering houdt 

• Deze voor alle leden toegankelijk is 

• De vergadering start om 19.30 uur in de grote zaal van ons kindcentrum 

• Het afgelopen zondag Vaderdag was 

• Er veel vaders zijn verwend met prachtige zelfgemaakte cadeautjes! 

• Groep 4 maandag voor een speciale activiteit bij Atelier 6 was 

• Hier zelfs de burgemeester bij kwam kijken! 

• U verderop in de Nieuwsbrief meer over deze activiteit leest   

• De groepen 1 en 2 gisteren op schoolreisje zijn geweest 

• Zij een heerlijke dag hebben gehad en het zonnetje vrolijk scheen! 

• We alle hulpouders willen bedanken voor het rijden en begeleiden! 

 

 

 



JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

22 juni Timo, peutergroep 

22 juni Esmée groep 4 

23 juni Jayda-Lynn groep 5 

23 juni Kai groep 7 

24 juni Bridget groep 8 

24 juni Mylan groep 8 

25 juni Mick groep 4 

26 juni Jorn groep 4 

26 juni Leanne groep 5 

27 juni Jessie groep 1 

27 juni Job groep 2 

27 juni Anne-Sophie groep 6 

28 juni Kaighden groep 7 

Allemaal een fijne dag toegewenst!  

 

WELKOM 
 

 

We heten van harte welkom: 

Sem in groep 1 

Timo in groep 1 

Evelina in groep 1 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 
 

KINDERPRAAT 
 

Peuter vraagt aan de juf: ‘Juf, mag ik met de fiets zonder wielen?’(loopfiets) 

 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Project rondom fusie gemeente Heerhugowaard en Langedijk 

Afgelopen maandag is groep 4 naar Atelier 6 (A6) geweest voor een heel leuk project! Atelier 

6 is een plek waar mensen allemaal creatieve dingen doen zoals schilderen, fotograferen, 

druktechnieken, kleien, van gekleurd glas dingen maken. 

Omdat de gemeente Langedijk en Heerhugowaard nu samen Dijk en Waard is, zijn er door de 

inwoners allerlei leuke activiteiten bedacht en een aantal daarvan mocht (met subsidie van de 

gemeente) ook echt uitgevoerd worden. Waaronder deze activiteit: door A6 wordt er een 

wandelpad gemaakt. Tijdens het wandelen komt men tegels tegen met foto’s en een filmpje 

van een organisatie of een instelling, waaronder dus ons Kindcentrum! Als je de wandeling 

maakt zie je dus wat er allemaal is in Dijk en  Waard. 

Een groep van ons kindcentrum (groep 4) en een groep van De Zeppelin in Heerhugowaard 

waren uitgekozen om samen een creatieve workshop te gaan volgen bij A6. Tijdens deze 

workshop leerden ze elkaar beter kennen én maakten ze samen een mooi kunstwerk. Een foto 

van deze activiteit komt op de tegel. 

 



 

Tabijn-muziek-event: School op Stelten! 

Op 28 juni zal ons Tabijn-muziek-event plaatsvinden! Elke school/elk kindcentrum van 

Tabijn mag dit jaar een heus Tabijn-Muziek-Event organiseren. Wij hebben gekozen voor 

School op Stelten van Samba Salad! 

Wat gaat er gebeuren? 

De hele school maakt samen een spetterend voorstelling met percussie, expressie, zang en 

dans. Met School op Stelten verzorgt elke groep een eigen act als onderdeel van het optreden. 

De workshops bevatten een combinatie van Braziliaanse-, Afrikaanse-, Salsa-, Hip-Hop-dans, 

Capoeira, Bodypercussie, Afro- en Braziliaanse percussiespel en/of Afrikaans-, Gospel- en 

Popzang. Plezier staat voorop, maar SOS daagt zowel leerlingen als leerkrachten op 

inspirerende wijze uit tot teambuilding om hun creatieve grenzen te verkennen! Positieve 

energie en bezieling zijn de sleutelwoorden. 

 

Het event wordt dus afgesloten met een heuse voorstelling, voor alle ouders/verzorgenden en 

belangstellenden. U bent van harte welkom op dinsdagmiddag 28 juni:  

Inlooptijd (op het plein) 13.00 – 13.15 uur. 

De voorstelling zal plaatsvinden van 13.15 – 14.15 uur, ook op het plein. Bij slecht weer zal 

de voorstelling plaatsvinden in de gymzaal van de sporthal Mayerslot. 

 

Voor dit event worden de kinderen gevraagd om specifieke kleding te dragen (specifieke 

kleur): 

➢ Voor alle kinderen graag gympen of gewoon goed zittende schoenen i.v.m. beweging 

of dans (geen slippers). 

➢ Gr. 1/2A: kleding beige en/of bruin 

➢ Gr. 1/2B: kleding grijs en/of beige 

➢ Gr. 1/2C: kleding wit en/of geel  

➢ Gr. 3A en 3B: kleding kleurrijk, tropisch sportief  

➢ Gr. 4: kleding netjes feestelijk: meisjes liefst jurk of rok, jongens liefst nette blouse 

➢ Gr. 5: kleding wit met rood / blauw  

➢ Gr. 6: kleding geschikt voor dans en bewegen, wit en/of oranje 

➢ Gr. 7: kleding geschikt voor dans en bewegen, zwart / wit – sportief 

➢ Gr. 8: kleding geschikt voor dans en bewegen, wit met groen    

 

We hopen dat u allen komt kijken en luisteren! 

PS: Meer lezen over Samba Salad? Zie https://www.kindermuziek.nl/samba-salad/  

 

Doordraaimiddag 

Donderdag 7 juli vindt de zogenaamde ‘doordraaimiddag’ plaats. Dat is niet de middag 

waarop al het personeel doorgedraaid is, maar de middag waarop de leerlingen gaan kijken in 

de groep en bij de juf/meester waar ze na de vakantie gaan starten. Dan is het niet meer heel 

erg spannend, maar al een beetje bekend! 

 

 

https://www.kindermuziek.nl/samba-salad/

