
  

 
 

16 februari 2022 
 

AGENDA 
 

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 

19 april   Roostervrije dag groepen 1 t/m 4 

20 en 21 april   Groep 8 Eindtoets 

21 april   Muziek Culturele Vorming 

22 april   Koningsspelen 

25 april t/m 6 mei  Meivakantie 

 

 

WIST U DAT….. 
 

• Afgelopen maandag toch nog de voorstellingen van Theater Stuiter konden plaatsvinden 

• Deze eigenlijk gepland waren vlak voor de kerstvakantie 

• Door de lockdown deze toen niet konden plaatsvinden 

• U in deze Nieuwsbrief meer kunt lezen over de voorstellingen 

• Vandaag de rapporten meegegeven worden 

• Het kopieerapparaat momenteel helaas niet goed werkt 

• Dit voor minder mooie prints heeft gezorgd (of alleen in zwart/wit) 

• We trots zijn op alle leerlingen met deze prachtige rapporten! 

• Vandaag de juffen van groep 3A hun verjaardag vieren 

• Zij ook een heus letterfeest houden  

• De kinderen op dit moment door de school op zoek zijn naar woorden en letters! 

• Ze het héél goed doen! 



• Het vrijdag studiedag is voor het gehele kindcentrum 

• Er daarom ook geen opvang is die dag 

• U in deze Nieuwsbrief kunt lezen wat we die dag met het team gaan doen 

• Daarna lekker de voorjaarsvakantie begint 

• We iedereen een hele fijne week wensen! 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

18 februari Ditte, groep 7 

20 februari Evi, groep 4 

28 februari Julia, groep 1 

28 februari Sofie, groep 1 

1 maart Kaitlyn, groep 4 

1 maart Sven, groep 7 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

 

KINDERPRAAT 
 

- Groep 4 gaat jassen aandoen om naar buiten te gaan. Het waait. “Oeh”, zegt een leerling, 

“daar gaat mijn kapsel!” 

- Juf Inge komt terug van de signaleringsbespreking met de intern begeleider (meester Joost) 

en juf Helene. Kleuter: “Heb je van dat praten helemaal rode wangen gekregen?” 

- Kleuter tegen juf: “Juf, kun jij al zoveel schrijven?” 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

17 februari worden de 10-minutengesprekken opengezet 

Morgenavond, donderdag 17 februari, zullen om 19.00 uur de tijden voor het inschrijven voor 

de tien-minutengesprekken worden opengezet (die vinden plaats na de voorjaarsvakantie). U 

kunt dan via Social Schools een tijd inplannen voor het tien-minutengesprek van uw 

kind(eren). 

Wij hebben ieder jaar drie oudergesprekken met een ‘verplichtend’ karakter: het 

kennismakingsgesprek aan het begin van het jaar, het eerste tien-minutengesprek in november 

en het tweede gesprek in februari. In juni zijn er ook nog tien-minutengesprekken, echter is dit 

op initiatief van de leerkracht of ouder en dus niet voor iedereen. 

 

De leerkrachten zetten de tijden open op verschillende 

dagen en verschillende tijdstippen. Toch komt het voor 

dat ouders aangeven dat zij op de genoemde tijden niet 

kunnen. Helaas is het voor de leerkrachten onmogelijk 

om met alle werktijden van ouders/verzorgers rekening 

te houden. Wij vragen u dus om écht in te schrijven op 

de tijden die de leerkrachten open zetten. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Traktaties  

Trakteren op je verjaardag is leuk! Het 

maakt het feest tot een feest voor de hele 

groep, waar de kinderen naar uitkijken. 

Traktaties worden echter soms onbedoeld 

een wedstrijd: hoe kan het nog mooier, 

lekkerder, aantrekkelijker, groter en 

uitgebreider, met niet alleen iets lekkers 

maar met regelmaat ook speelgoedjes erbij. 

We willen u vragen om de traktaties niet te 

groot en te uitgebreid te maken- en het liefst 

gezond! (dit geldt ook voor de traktaties voor 

de leerkrachten      ). Kijk bijvoorbeeld eens 

op  www.gezondtrakteren.nl  

 

 

 

Vrijdag studiedag 

A.s.  vrijdag is het studiedag voor het gehele kindcentrum. Dit betekent dat het hele team de 

studiedag meedoet en dus ook de opvang gesloten is. 

Vrijdag gaan we een start maken met ons traject ‘van leerstofgericht naar kindgericht’, aan de 

hand van het model Dimensies van onderwijs. Maar wat houdt dit nu in? Hieronder een stukje 

informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het model Dimensies van het onderwijs is een richtinggevend denkmodel wat gebruikt kan 

worden om de positie van de school/kindcentrum te bepalen en een meerjarige visie te 

ontwikkelen. In het model worden leerstofgericht onderwijs en kindgericht onderwijs in beeld 

gebracht. 

Het model van de dimensies van onderwijs start vanuit het 'why', de waaromvraag van 

onderwijs. De kerndimensies van het model zijn onderbouwd vanuit wetenschappelijke 

inzichten over ontwikkelen en leren. 

Het model is richtinggevend, omdat de vaststelling van het doel van onderwijs consequenties 

heeft voor de invulling van de andere dimensies. Dit geeft richting aan schoolontwikkeling. 

http://www.gezondtrakteren.nl/


De onderliggende gedachte van het model is: breng je schoolorganisatie voor 

leraren/pedagogische medewerkers en kinderen in lijn met je opvatting over leren en 

ontwikkelen van kinderen en volwassenen. 

Het model brengt daarmee onderwijskundige en veranderkundige inzichten bij elkaar. 

Daardoor ontstaan er duurzame veranderingen. 

De basisgedachte achter de dimensies van het model is, dat je als school/kindcentrum 

eerst grondig doordenkt wat je visie op leren en ontwikkelen is. En welke doelen je vanuit dat 

inzicht met de leerlingen wilt bereiken. Je stelt als team vast wat het gezamenlijk verlangen is: 

Hoe wil ik dat de leerlingen de school verlaten? Over welke kennis, houding en vaardigheden 

moeten zij op dat moment beschikken? Dit is de invulling van de eerste dimensie: doel/focus. 

De focus van de linkerkant van het model is sterk gericht op met name kwalificatie. Bij de 

rechterkant van het model staat de brede ontwikkeling van leerlingen centraal, die zowel 

kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming betreft. 

Vervolgens moet de invulling van de andere dimensies hiermee in lijn zijn. Het model van de 

dimensies bevat daarom vervolgens drie basale dimensies: pedagogiek, didactiek en leerstof. 

De invulling van deze dimensies moet ondersteunend zijn aan het gezamenlijk verlangen.  

Je hebt bij het doel van het onderwijs bijvoorbeeld samen vastgesteld dat je een zelfstandige 

leerhouding als belangrijke opbrengst van het onderwijs ziet. Dan zal je qua pedagogisch 

gedrag een coachende houding moeten hebben. Een zelfstandige leerhouding ontwikkelen 

leerlingen immers niet door sturend leraargedrag in een systeem van volgzaamheid. 

 

Al met al een intensief maar mooi traject dat we gaan starten, waarbij we duurzame 

veranderingen willen ingaan die bijdragen tot een nog betere (brede) ontwikkeling van de 

kinderen! We houden u op de hoogte! 

 

GGD screening 

Vanuit de GGD zal bij de leerlingen die geboren zijn in 2016 (juli-december) op  

dinsdag 1 maart a.s. door de doktersassistente de groei worden gemeten (met kleding aan, 

zonder schoenen) en een ogentest en gehoortest afgenomen worden.  

De betreffende ouders hebben hierover eerder thuis bericht ontvangen. 

Als u de vragenlijst nog niet heeft ingevuld kunt u deze vóór 1 maart aan uw kind meegeven 

om op school in te leveren. 

Team jeugdgezondheidszorg GGD Hollands Noorden 

 

Parkeren 

Helaas blijkt er nog iedere dag een aantal ouders/verzorgers te parkeren op plekken waar dit 

niet is toegestaan: dubbel parkeren op de Museumweg, op het stukje stoep voor de garages 

aan de Voorburggracht, op het kerkpleintje in de Dorpstraat etc. 

We willen u allen met klem verzoeken om dit niet te doen: het is meer dan vervelend voor de 

buren die hun garage niet uitkunnen én veroorzaakt levensgevaarlijke situaties voor uw en 

andermans kinderen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Theater Stuiter 

Maandag was theater Stuiter bij ons om voorstellingen te geven. De kinderen van de groepen 

1 t/m 5 keken naar de voorstelling ‘Elke dag jarig’: een vrolijke komedie over ‘de baas 

spelen’ en ‘samenwerken’. Simone wordt wakker in een prachtig bed en omgeven door 

mensen die haar ‘koningin’ noemen en alles doen wat zij wil. Geweldig! Het lijkt alsof ze 

jarig is. Gisteren was alles nog normaal met ouders, vrienden en de juf die nooit doen wat zij 

wil. Altijd moet zij zich aan vreselijk veel regels houden. Super irritant! En nu … plotseling 

kan ze alles doen wat zij wil. Dat wordt één groot feest. Blijft het leuk voor Simone als 

iedereen altijd doet wat zij wil? 

‘Elke dag jarig’ is geïnspireerd op ‘Het leven is een droom’ van de Spaanse toneelschrijver 

Pedro Calderon de la Barca. 

De groepen 6, 7 en 8 keken naar de voorstelling ‘Inpakken en Wegwezen’: een 

meespeelvoorstelling over de verhalen en dromen van mensen die hun land ontvluchten, 

vroeger en nu. Tevje moet vluchten uit Rusland. Weg uit het dorp waar hij al zijn hele leven 

woont.  Met een koffer vol brieven gaat hij aan boord van een reusachtig schip op weg naar 

Amerika. Daar ontmoet hij veel meer vluchtelingen. Allemaal willen ze een nieuw leven 

opbouwen in Amerika. Met elkaar halen ze herinneringen op aan hun geboorteland: aan de 

muziek, de dansen en de gewoonten die onderdeel waren van hun oude leven. Ook fantaseren 

ze volop over de toekomst: hoe zal het hen vergaan in Amerika, het land waar alles mogelijk 

is? ‘Inpakken en Wegwezen’ is een vervolg op ‘Tevje de melkboer van Sjolem Aleichem’, 

bekend door de musical Anatevka (Fidler on the Roof).  
 

 

 


