
 

15 november 2017 
 

AGENDA 
 

16 november   Schoolschaaktoernooi, 1ste avond 

17 november   Schoolschaaktoernooi, 2de avond 

17 november   Leerlingenraadvergadering 

17 november   Activiteitenmiddag 

18 november   Aankomst Sinterklaas in Nederland 

18 november   Scholenvolleybaltoernooi  

21 november   Pakhuis van Sinterklaas, groepen 1 t/m 4 

24 november   Techniekochtend groepen 5 t/m 8, groepen 1 t/m 4 vrij  

24 november   Lootje trekken groepen  5 t/m 8 

28 november   Onlineklas Verkeer 

29 november   Techniekochtend groepen 3 en 4 

  5 december   Sinterklaasviering, groepen 1 t/m 4 om 12.15 uur vrij  

  6 december   Inloop tot 09.00 uur na Sinterklaas, school begint om 08.30 uur 

14 december   Groep 8 gastles van bureau HALT 

19 december   Onlineklas Verkeer 

21 december   Alle leerlingen om 12.15 vrij  

21 december   19.00 uur Kerstviering in de kerk voor alle leerlingen 

22 december   Alle leerlingen om 12.15 uur vrij, start Kerstvakantie 

25 december t/m 5 januari Kerstvakantie 

 

WIST U DAT….. 
 

 Vorige week woensdag de Lampionnenochtend is geweest 

 Er veel mooie lampionnen zijn gemaakt 

 De kinderen ongetwijfeld een mooi en gezellig Sint Maartenfeest hebben gehad 

 Sommige kinderen ook een juf of meester hebben toegezongen 

 Er dan originele liedjes werden bedacht 

 Een voorbeeld daarvan is: ‘Groen is gras, groen is gras, gooi het snoep maar in mijn tas, 

want wij zijn de leukste klas!’ 

 Donderdagochtend het Nationaal schoolontbijt plaatsvond 

 De kinderen smulden van lekker brood, crackers, appelstroop, kaas, cruesli, yoghurt en nog 

meer lekkers 

 Het restant (nog ongeopende levensmiddelen) aan de Voedselhulp Langedijk is 

geschonken 

 We hopen dat er meer gezinnen hebben kunnen smullen van dit gezonde lekkers 

 Donderdag 9 november ook de Dag van Respect was 

 De leerlingen van de groepen 1 t/m 6 de voorstelling: ‘Niemand is zoals jij’ hebben gezien 

 Dit een leuke, mooie en interactieve voorstelling is 

 Groep 7 werkte rondom ‘Ik alleen in de klas’, i.s.m. het anti-discriminatiebureau 

 De activiteiten rondom de Week van Respect fijne resultaten opleverden 

 In de hal bij de hoofdingang ook ‘bladeren’ te zien zijn met daarop teksten over respect 



 De groepen1/2 vrijdag 10 november met hun lampion een wandeling hebben gemaakt 

 Zij onderweg bij twee ouders een liedje mochten zingen 

 Ze hier natuurlijk een lekker snoepje voor kregen 

 Groep 3 op bezoek ging bij Zorgcentrum Horizon 

 Zij daar voor de inwoners ook liedjes hebben gezongen 

 De inwoners van Horizon daar heel erg van hebben genoten! 

 Groep 8 afgelopen maandag op excursie is gegaan 

 Zij een rondleiding hebben gehad in de Huisvuilcentrale 

 Ze vooral érg onder de indruk waren van de ‘grote grijper’ 

 Het maar goed was dat de begeleidende volwassenen niet te erg hoogtevrees hadden! 

 Vrijdagmiddag a.s. de activiteitenmiddag plaatsvindt 

 U hiervoor nog een oproep leest in deze nieuwsbrief! 

 

 

KINDERPRAAT 
 

- Leerling van groep 3 loopt speurend in het rond: “Ik zoek de deksel van mijn stift!” 

- Kleuter zingt: “Hou je aan de regels, want anders ga je jokken!” (i.p.v. anders maak je 

brokken) 
- In groep 4 pakt een leerling zijn “chrome bord” i.p.v. chrome book  

- In groep 4 is een snoepkraam: een kraan met snoep 
- Het broertje van Jurre en Sifra wil zo graag naar de pleuterschool   

- Juf Lineke heeft het zo koud. Leerling: “het is wetenschappelijk bewezen dat vrouwen het 

eerder koud hebben dan mannen!” 
 
 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

15 november Fem, groep 3 

15 november Marley, groep 8 

20 november Julian, groep 2A 

20 november Maud, groep 7 

Allemaal een fijne dag toegewenst! 

 

GEZOCHT!! 
 

Oproep activiteitenmiddag: a.s. vrijdagmiddag is het activiteitenmiddag. We zijn voor deze 

middag nog op zoek naar ouders/verzorgers/opa's/oma's/buren/oppas die ons willen helpen! 

Wie wil die middag (van 13.30-14.30 uur) een groepje kinderen begeleiden bij een eigen 

activiteit? Te denken valt aan schilderen, acrobatiek, drama, dans, haren invlechten, 

armbandjes maken, vogelnestjes borduren, kaplaarzen beschilderen: alles wat te maken heeft 

met ontspanning, sport, cultuur en/of expressie en de kinderen niet vaak aangeboden krijgen. 

Grijp deze kans en help ons en de kinderen a.s. vrijdag, door deze middag éxtra leuk te 

maken! U kunt zich opgeven bij meester Peter. 

Alvast bedankt! 

 

 



EVEN VOORSTELLEN! 
 

Ik ben Kristel Termaat en ik woon in Alkmaar. Sinds september ben ik afgestudeerd van de 

IPABO.  Dit schooljaar mag ik, samen met Juf Lineke, groep 4 lesgeven. Ik sta dan op de 

donderdag en vrijdag voor de klas. Daarnaast werk ik nog twee dagen op een andere school in 

Alkmaar en pas ik één dag in de week op mijn nichtje van 1 jaar op. Druk, maar allemaal 

ontzettend leuk!  

Buiten werk vind ik het heerlijk om te sporten. Ook houd ik er van om uit eten te gaan en 

gezellig te kletsen met heerlijk kopje thee of een lekker wijntje.  

Mijn passie ligt in de middenbouw en ik geniet ook erg dat ik groep 4 mag lesgeven dit 

schooljaar. Samen met de kinderen ga ik er een leerzaam, fijn en vrolijk jaar van maken. 

 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Ziek: 

     Helaas is meester Joost deze week nog ziek en afwezig. Tot nu toe hebben we de inval nog 

intern kunnen regelen. Op dit moment zijn we met Tabijn aan het kijken naar de inval voor 

de komende dagen. 

    We wensen meester Joost van harte beterschap en hopen hem snel weer te zien! 

- Portie cultuur: 

    Vanmorgen hebben de leerlingen van de groepen 7 en 8 kennisgemaakt met twee stagiaires 

van Jongerenwerk Langedijk. Zij kwamen in de klas vertellen over ‘Portie Cultuur’, een 

project van tien weken met activiteiten voor de leerlingen van groep 7 en 8, op de 

woensdagmiddag. De leerlingen hebben een brief van de jongerenwerkers ontvangen met 

meer informatie over ‘Portie Cultuur’. We wensen de jongerenwerkers en de deelnemende 

kinderen veel plezier met dit project! 

 

G 

GEVONDEN/VERLOREN VOORWERPEN 
-  

- - Knutseldoos 

-  

- - Rood T-shirt maat 122- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


