
  

 
 

14 september 2022 
 

AGENDA 
 

16 september  Verkiezing leerlingenraad 

21-23 september Kamp groep 8 

28 september  Kinderpostzegels groep 7 

30 september  Afscheid juf Nicole 

3 oktober  Bibliotheek bezoek groep 8 

5 oktober  Dag van de leerkracht 

5 oktober  Start kinderboekenweek 

12 oktober   Proeflab groep 5 in de Broekerveiling 

13 oktober  Afsluiting kinderboekenweek met open podium 

14 oktober  Studiedag, gehele kindercentrum gesloten 

17-21 oktober  Herfstvakantie  

26 oktober  Herfstwandeling groepen 1/2  

7 november              Gastles Verkeer groep 8 

9 november             Lampionnenmaak-ochtend 

11 november             Sint Maarten 

11 november             Nationaal Schoolontbijt 

 

 

WIST U DAT….. 
 

• Groep 8 druk bezig is met de voorbereidingen voor het kamp 

• Zij volgende week woensdag vertrekken 

• Omdat juf Lydia meegaat er in groep 7 die dagen een invaller is 

• Dean uit groep 8 helaas gisteren zijn bovenarm heeft gebroken met BMX-rijden 

• We hopen dat hij niet teveel pijn heeft en we hem veel sterkte en beterschap wensen! 

• We gisteren een brandoefening hebben gedaan 

• Alle kinderen binnen vier minuten op het verzamelplein waren 

• We heel trots zijn op alle kinderen van ons kindcentrum 

• De peuteropvang gisterochtend GGD-controle heeft gehad 

• Zij zeer te spreken is over het pedagogisch handelen van de medewerkers 

• Wij natuurlijk ook erg trots zijn op onze collegae! 

• Juf Renate en juf Anna vrijdag het congres Kinderopvang Totaal hebben bijgewoond 

• Zij veel input hebben gekregen voor onze opvang 

 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

17 september Aliza, groep 4 

17 september Emma-Louise, groep 4 

17 september Noah, groep 4 

18 september  Duncan, groep 2 



18 september Katoo, groep 4 

19 september Jane, peutergroep 

19 september Sebastiaan, groep 7 

Allemaal een fijne dag toegewenst!  

 

 

WELKOM 
 

 

We heten van harte welkom: 

Amy in de peutergroep 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 

 
 

KINDERPRAAT 
 

- Leerling van groep 3 vraag aan juf: “Wanneer gaan we weer een biscuit doen?” (circuit) 

- Juf vraagt:” Waarom wordt er een douchegordijn gebruikt?” 

     Reactie kleuter: “Dan kunnen ze je blote billen niet zien”. 

- Kleuter tegen andere kleuter: “Mijn neef is al bijna 10 hè, weet je waarom? Hij is al 7!” 

  

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

Leerlingenraad 

Binnen ons kindcentrum hebben wij een echte leerlingenraad. De leerlingenraad is een groep 

kinderen, uit de groepen 4, 5, 6, 7 en 8. Uit elke groep worden twee kinderen gekozen, een 

jongen en een meisje. Deze kinderen zullen ongeveer eens per zes weken met juf Renate 

vergaderen over allerlei zaken in en om school. We willen namelijk heel graag weten wat de 

kinderen vinden van allerlei zaken. Tenslotte telt hun mening ook mee!   

Juf Renate praat tijdens de leerlingenraad met de kinderen over allerlei onderwerpen. Soms 

zal ze gelijk antwoord kunnen geven, maar het kan ook gebeuren dat ze eerst overleg zal 

moeten hebben met juf Helene. Vrijdag a.s. vinden in de groepen 4 t/m 8 de verkiezingen 

voor de leerlingenraad plaats. We zijn benieuwd welke kinderen er dit jaar in de 

leerlingenraad komen!  

 

De grootste ui-wedstrijd (ingezonden mededeling) 

Beste ouders en kinderen, 

Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag informeren over het rooimoment, het inleveren 

van 'De Grootste Ui' en de regels. 

 

Tijd om te oogsten 

Het oogsttijdstip zal voor de meeste deelnemers zijn aangebroken. Als de ui geen groen loof 

meer heeft en dus volledig heeft kunnen afrijpen is het tijd om te oogsten. Natuurlijk bepaalt 

elke deelnemer zelf of er nog kilo’s bij kunnen groeien. Jullie hebben in ieder geval de tijd tot 

week 39 om te oogsten. In deze week moeten de uien gerooid worden want het 

inlevermoment is al de week erna. 

 

 

 



Ophaalmomenten 

Het team van De Grootste Ui zal de uien op 27 september komen ophalen op school op de 

volgende momenten:  

• 9:00 Openbare daltonschool De Phoenix 

• 9:30 Chr. Kindcentrum Het Mozaïek  

• 10:00 De Wijde Veert 

• 10:30 IKC Sint Joseph  

• 11:00 De Helix  

• 11:30 IKC De Poolster  

 Zouden jullie de ui willen voorzien van naam en klas (klas van vorig jaar ook vemelden)? 

Mocht een kind vergeten zijn om de ui op school in te leveren, dan kan er van maandag 3 

oktober t/m donderdag 6 oktober van 9:00 tot 16:00 uur nog bij De Groot en Slot in Broek op 

Langedijk worden ingeleverd.  

 

Prijsuitreiking 

11 oktober 19:00 uur vindt de prijsuitreiking plaats bij De Groot en Slot. Zet deze datum 

alvast in je agenda. De top drie per categorie wordt in de week van 3 oktober telefonisch 

benaderd voor de uitnodiging.  Veel succes met het oogsten van De Grootste Uien!  

 

Reglement 

• In elke categorie (tuinders, groene vingers, scholen) wordt een eerste, tweede en derde 

prijs uitgereikt. Ook wordt er een prijs worden uitgereikt aan de klas en tuindersvereniging 

met de meest ingezonden uien. 

• Na het inlevermoment wordt het loof van de uien afgeknipt tot er maximaal 10 

centimeter van overblijft op de ui. Daarna worden de uien één week gedroogd in de 

‘bewaring’ van De Groot en Slot. De ui die na droging  het hoogste gewicht heeft (per 

categorie), is winnaar. 

• De nummers 1, 2 en 3 van elke categorie worden door ons per e-mail of telefoon 

benaderd over de prijsuitreiking. Op de avond van de prijsuitreiking zal bekend worden 

gemaakt op welke plek de prijswinnaars zijn geëindigd. 

• Aan de tuindersvereniging en/of school met de meeste ingezonden Grootste Uien zal 

op deze avond ook een prijs worden uitgereikt (zij krijgen hier ook van tevoren bericht over). 

 

Schoolspuitwedstrijd 

Ieder jaar wordt er in de Langedijk de geweldige schoolspuitwedstrijd georganiseerd. 

Helaas moeten de brandweer dit jaar het evenement annuleren. 

Dit jaar was Corona niet de oorzaak, maar de lange periode van droogte. 

Door het tekort aan regenwater hebben zij vanuit de veiligheidsregio geen toestemming 

gekregen om waterspelletjes te organiseren. 

Zij hopen volgend jaar op beter nieuws, want wie wil nu niet meedoen aan de 

schoolspuitwedstrijd! Kijk vooral eens op Youtube terug naar voorgaande jaren. Hoe 

geweldig was dat! 

https://youtu.be/71e7w7rxPRM  

Ze zien de kinderen graag volgend jaar weer: uiteraard komen ze dan weer langs bij de 

groepen 7 en 8! Namens de voltallige brandweer Langedijk. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/71e7w7rxPRM

