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Van boerderij tot Griekse oudheid
In de verschillende bouwen is weer veel te zien van de 
thema's die worden aangeboden. In de kleuterbouw is het 
thema boerderij begonnen. Aan de hand van een 
prentenboek 'Het knapste varken van de hele wereld’, is het 
nieuwe thema geïntroduceerd. De themahoek in de hal is al 
ingericht als boerderij. Komende weken brengen de 
kleutergroepen een bezoek aan het Mak Blokweer waar ze 
de dieren gaan bekijken. 
Bij de groepen 3 is een brandweerkazerne gebouwd. De leus 
van dit moment is: ‘Opzij, laat ons erbij……’ Elke week 
onderzoeken de kinderen met elkaar een onderdeel van de 
brandweer, zoals wat draagt een brandweerman, wat moet je 
kunnen om brandweerman te worden etc. 
In de groepen 4 is het thema 'Wanneer was dat?’. Een 
geschiedenis thema. Hierbij kunnen de dinosaurussen 
natuurlijk niet ontbreken. Er zijn zelfs heuse fossielen gemaakt 
door de kinderen. 

In de groepen 5 / 6 is het thema 
‘Grieken en Romeinen’. Deze week
kwam er een soldaat uit het 
Romeinse legioen langs om te 
vertellen over zijn werk. 

In de groepen 7/8  gaat het over ‘energie’. In het kader van dit 
thema zijn er in deze periode veel technieklessen. De 
kinderen leren hierbij o.a. onderzoek te doen naar hoe iets 
werkt.  Nu we u als ouders weer één keer in de week mogen 
verwelkomen in de school, nodigen wij u van harte uit om de 
thema's in de groep/gang te bekijken. In de week van 11 
april is er een tentoonstelling in de groepen. U ontvangt 
hiervoor nog een uitnodiging via Kwieb. 

Samenwerking met externe bureaus
Een enkele keer komt het voor dat wij als school, in het belang 
van de leerling en volgens onze trap van ondersteuning, in 
overleg met de ouders de samenwerking aangaan met een 
extern bureau. Wij werken hiervoor samen met specifieke 
partners. Het inschakelen van een externe deskundige 
waarmee wij samenwerken, gebeurt altijd in overleg met onze 
intern begeleider, Jacqueline Schouten. 

Indien ouders zelf een keuze hebben gemaakt voor een ander 
extern bureau, zonder hierover overleg te hebben gehad met  
de intern begeleider, zijn alle kosten voor rekening van de 
ouders. Het kan zo zijn dat de adviezen met betrekking tot de 
aanpak op school niet overeenkomen met onze werkwijze of 
dat van ons werkzaamheden worden verlangd die wij niet 
aanbieden. Om deze teleurstelling te voorkomen vertrouwen 
wij erop dat u als ouder,  bij zorgen over uw kind, ten alle 
tijden in gesprek gaat met de leerkracht. Samen met de 
leerkracht, de intern begeleider en u, wordt dan gekeken wat 
er nodig is. 

We groeien nog steeds: 5 groepen 1/2
Wij zijn een school in een groeiwijk. Net als bij de groei van 
uw kind, gaat de groei van ons leerlingaantal niet altijd 
gelijkmatig. Soms groeit het aantal met pieken, soms lijkt het 
even rustig door de gelijkmatigheid van de groei. Dit jaar 
werken wij vanaf januari met een groep 2E(xtra). 

De groei is echter het komend jaar zo groot, dat wij vanaf 
augustus 2022 met een 5e kleutergroep gaan werken. De 
leerkrachten gaan kijken welke leerlingen het beste in deze 
nieuwe groep 1/2E passen. Dat gaat natuurlijk in overleg met 
u als ouder. U ontvangt hier t.z.t meer informatie over. 
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Leerlingmediatoren Brett en Fay aan het woord
Het was super leuk omdat wij
kinderen moesten helpen
met een conflict oplossen, 
af en toe was het wel een 
beetje zwaar. Omdat er soms 
wel wat kinderen weg renden 
als wij iets moesten oplossen. 
Er waren vooral veel ruzies 
bij de schommel. Bijvoorbeeld 
houtjes gooien omdat de kinderen in de schommel niet 
wilden stoppen. Of er werd heel snel geteld. Maar er waren 
niet alleen maar bij de schommel ruzies. Ook bijvoorbeeld dat 
twee kinderen iets tegen elkaar wilden zeggen maar de ander 
het niet mocht horen. Daar was de ander een beetje 
verdrietig om terwijl het eigenlijk een verrassing was. De ene 
wou een spel spelen maar de anderen wilden het niet en daar 
was een conflict van. Dezelfde kinderen kwamen bij ons de 
volgende dag, toen was hetzelfde probleem. Wij denken dat 
het voor de kinderen fijn is dat ze naar ons toe kunnen komen 
en niet naar juf of meester hoeven.  

Bijzonder verlof aanvragen
In bijzondere situaties is het mogelijk om extra verlof aan te 
vragen voor uw kind(eren). Het gaat hierbij bijvoorbeeld om 
verlof vanwege gewichtige omstandigheden, zoals een 
uitvaart, een jubileum of huwelijk. Ook extra vakantieverlof 
omdat één van de ouders door zijn of haar beroep alleen 
buiten de schoolvakanties op vakantie kan, valt onder een 
aanvraag voor bijzonder verlof. 
In verband met de Leerplichtwet dienen dergelijke aanvragen 
schriftelijk te worden ingediend en te worden voorzien van de 
benodigde bijlagen. Het is derhalve niet mogelijk dit digitaal 
via de Kwieb ouderapp aan te vragen. 
Op onze website treft u hier meer informatie over aan. 

Enthousiaste 'leesouder(s)’ gezocht 

Op school hebben we een prachtige boekencollectie, waaruit 
elke dag door alle kinderen boeken gekozen worden om te 
lezen. Voor alle leeftijdscategorieën, niveaus en interesses zijn 
er mooie boeken beschikbaar. Lezen is namelijk ontzettend 
belangrijk voor de taalontwikkeling en de woordenschat.

Om onze collectie up to date te houden, is het nodig dat er af 
en toe boeken uit de collectie gehaald worden en dat er weer 
mooie, interessante, spannende en leuke boeken gekocht 
worden. Leerkrachten Sanne Appelman en Carla Foks zijn de 
leescoördinatoren. Zij kunnen de hulp van èèn of een paar 
ouders goed gebruiken, voor hand- en span diensten als 
boeken sorteren, kaften, repareren, maar ook om samen 
mooie titels uit te zoeken om de collectie mee aan te vullen. 
Voor andere leuke ideeën staan zij natuurlijk ook open.

Houdt u, net als wij van mooie kinderboeken en wilt u ons 
en de kinderen helpen?
Neem dan contact op met Sanne 
(sanne.appelman@stichtingpenta.nl) of Carla 
(carla.foks@stichtingpenta.nl) . 
Zij kunnen meer vertellen wat er verwacht wordt van u. 

Oudervereniging 
Het is fijn om te zien dat de maatregelen rondom Covid 
grotendeels zijn opgeheven. Dit betekent ook dat het er goed 
uitziet voor de geplande schoolreisjes en excursies. Onlangs 
zijn de kinderen van groep 7 en 8 met de museumbus naar 
het Rijksmuseum geweest. Dit jaar organiseren we ook weer 
een Paasontbijt voor de kinderen. 

Contributie
Deze is vrijwillig, maar zonder uw bijdrage kunnen wij minder 
of geen activiteiten voor de groepen organiseren. Vanuit 
school is er geen budget voor deze extra activiteiten. Als 
ouders betalen we dit dus samen. Wij sluiten niemand buiten, 
dus bij onvoldoende gelden zullen wij keuzes moeten maken 
in welke activiteiten wel en geen doorgang kunnen vinden. 
Wij vertrouwen op uw medewerking. Tot nu toe heeft 89% 
van de kinderen betaald en daar zijn wij (en de kinderen!) 
uiteraard erg blij mee!

Save the date
Op 19 mei organiseren we een lenteborrel voor alle ouders in 
de theaterzaal van de Kreek. We zullen ons als OV dan 
voorstellen en kort toelichten wat we doen. Verdere details 
volgen nog.
Fijn voorjaar gewenst en hopelijk tot de 19e.

Anne is kampioen 
van Hoorn! ze 
gaat door naar 

regiofinale van de 
voorleeswedstrijd.

SUCCES!

https://www.roalddahlschool.nl/pg-17058-7-105900/pagina/ouders__protocollen.html


Techniek challenge
Ook dit jaar heeft Junior IOT een inspirerende W&T uitdaging: 

De Junior IOT Wifi Robot Challenge. In deze challenge ga je 

samenwerken, solderen, programmeren, ontwerpen. Zo bouw 

je in een paar weken jouw eigen robot.

Iedere zaterdag werken we tussen 12:00 en 17:00 bij onze 

werkplaats in Alkmaar aan de verschillende stappen in het 

project. De acht projectdagen hebben we gepland van 19 

maart t/m 14 mei, inclusief een paar reservedagen. Je mag 

eerder instappen, dat kan vanaf 5 maart. Door wat eerder te 

beginnen kom je sneller toe aan de grotere onderwerpen.  Je 

kunt tot eind maart nog instappen. Op 21 mei is de eind dag, 

met een echte robotbattle!

Deze challenge is voor juniors van circa 10 tot 77 jaar. 

Deelnemers van Junior IOT kunnen meedoen vanaf circa 6 

jaar. Scholen en bedrijven kunnen bij ons vragen naar de 

mogelijkheden om mee te doen.

Inschrijven is heel makkelijk: stuur een mail aan 

info@junioriot.nl, de kosten zijn 25 euro, en je moet minimaal 

6 zaterdagen mee kunnen doen. Je krijgt natuurlijk je eigen 

wifi robot mee naar huis. 

Een dochter voor Germaine Belfor
Afgelopen zondag is Germaine Belfor, leerkracht van groep 7B, 
bevallen van een dochter. Ze heet Emily. Het gaat goed met 
moeder en dochter. 
De klas is bezig met het maken van een mooi en lief cadeau. 

Carnaval op school
Vandaag hebben we carnaval én juffen en meesterdag 
gevierd. het was een hele gezellige dag gevuld met spelletjes, 
modeshows, film en ook een bezoek van Carnavalsvereniging 
Het Masker!. 

Nieuwsbrief 8 verschijnt op vrijdag 22 april


