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Beste ouders/ verzorgers,
Februari is een korte schoolmaand dit jaar. Vanaf 16 februari kunnen
de kinderen genieten van twee weken voorjaarsvakantie. De
leerkrachten zijn één week vrij en hebben de andere week
administratieweek. Tijdens deze week maken zij o.a. de toets-analyses
en schrijven zij de rapporten. Op vrijdag 1 maart is er voor het team
een studiedag in het teken van ‘de Plezierige klas’.
Planning oudergesprekken
Op woensdag 13 maart vinden de oudergesprekken n.a.v. het eerste
rapport plaats. Deze dag zijn de kinderen vrij. De gesprekken worden
gehouden tussen 13:00 uur en 21:00 uur. Het is de bedoeling dat u
zich, via de gespreksplanner, uitsluitend op deze dag inschrijft voor het
oudergesprek. De gesprekken zijn bedoeld voor alle ouders/ verzorgers
van de kinderen van groep 1 t/m 7. Het gesprek met de ouders van de
kinderen van groep 1 gaat over de algemene voortgang.
De gespreksplanner voor de oudergesprekken is geopend op maandag
11 februari vanaf 19:00 uur en sluit op woensdag 20 februari om 19:00
uur. De adviesgesprekken van groep 8 vinden de komende weken
plaats.
Social Schools
Binnenkort gaan wij over op een nieuwe en betere omgeving om
informatie vanuit school met u te kunnen delen. Van DigiDuif stappen
we over op Social Schools. Dit is een complete, veilige en afgesloten
communicatie-app voor scholen, kinderen en ouders.
U wordt op tijd geïnformeerd over de overstap. Om alvast een indruk
te krijgen kunt u kijken op:
https://www.socialschools.nl/30-voor-ouders

Binnenkort zal ook onze nieuwe website de lucht in gaan.
Foto’s
In het kader van de privacywetgeving willen we u erop attenderen dat
het maken van foto’s onder schooltijd niet is toegestaan. Er mogen
geen foto’s gemaakt worden in de klas, op het schoolplein, of tijdens
excursies/ uitjes. We willen u vragen hier rekening mee
te houden. Bedankt voor uw begrip en medewerking.

Omgangsregel februari:
“met een rustige pas en een
zacht geluid, lopen we de
school in en uit”

Open dag
Op woensdag 6 februari is het
op alle Alkmaarse basisscholen
open dag. De deuren van de
Erasmus staan ook op deze dag
open van 8:30 uur tot 12:00
uur voor ouders met
toekomstige kleuters en/of
nieuwe leerlingen.

Logopedie
Vanaf dinsdag 12 maart start
de nieuwe logopedist Marieke
van der Zee van de
Praatmaatgroep bij ons op
school. In de nieuwsbrief van
maart zullen we u verder
informeren.

30-jarig Jubileum Erasmus
Dit jaar bestaat de school 30 jaar. Vanwege dit jubileum gaan we met
alle kinderen op vrijdag 24 mei op schoolreisje naar dezelfde
bestemming. Deze bestemming is nog een verrassing. Ook groep 8 gaat
dit jaar mee. De jubileumcommissie is ook bezig met het organiseren
van andere feestelijke activiteiten, die gedeeltelijk dit schooljaar en
begin volgend schooljaar zullen plaatsvinden. Een deel van het geld dat
is opgehaald na de sponsorloop, die vorig
schooljaar is gehouden, zal besteed worden
aan deze festiviteiten. We houden u op de
hoogte. Voor nu is het dus nog even een
verrassing…

Belangrijke data:
-

18 februari t/m 1 maart: voorjaarsvakantie
dinsdag 5 maart: Carnaval op school. (informatie volgt)
vrijdag 8 maart: rapport mee
woensdag 13 maart: oudergesprekken. Kinderen zijn vrij.
16 en 17 april: IEP toets groep 8.
Vrijdag 19 april: Goede vrijdag. Kinderen zijn vrij.
21 en 22 april: Pasen
22 april t/m 3 mei: meivakantie

Klimmen, springen & klauteren tijdens het
Sportspektakel in Alkmaar Noord
Tijdens de voorjaarsvakantie, op donderdag 21 februari, organiseert
de buurtsportcoach een Sportspektakel in Sporthal Alkmaar Noord.
Van 12.00 tot 16.00 uur kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar zich
vermaken op de vele springkussens en stormbanen. Daarnaast
kunnen de kinderen deelnemen aan diverse sportclinics, waaronder
bootcamp en atletiek. De toegang bedraagt €4,- bij online
voorinschrijving en €5,- bij betaling aan de deur. Het is ook mogelijk
om met de AlkmaarPas te betalen.
Aanmelden en contact
De entree bedraagt €4,- per kind bij online voorinschrijving via de
website www.alkmaarsport.nl/sportspektakel en €5,- op de dag zelf
aan de deur. U kunt ook betalen met het tegoed op uw Alkmaar Pas.
Voor BSO’s gelden aangepaste tarieven, hierover kan contact
opgenomen worden met Chantal Thomas, C.Thomas@Alkmaarsport.nl
of 06-43041145. Kijk voor meer informatie over het sportspektakel op
www.alkmaarsport.nl/sportspektakel

Welkom bij ons op school
Liv klomp 1/2B

Leerlingtevredenheidspeiling
In de nieuwsbrief van maart
zullen we u informeren over de
uitslag van de
leerlingtevredenheidspeiling.
Deze is reeds binnen, maar
voordat we het publiceren
bespreken we de resultaten
eerst met het leerlingenpanel.

Bedankt!
Alle ouders, opa’s en oma’s,
grote broers
en zussen en
andere
familieleden
die hebben voorgelezen in de
groepen 1/2 tijdens de
nationale voorleesdagen;
bedankt! De kinderen (en de
juffen) hebben genoten.

Binnenlopen
Na schooltijd kunt u altijd even
binnenlopen om eventueel een
afspraak te maken met de
leerkracht van uw kind of om
een kijkje in de klas te nemen.
De deur staat voor u open.
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Week 20 Juf Robbin afwezig; meester Léon Walstra vervangt.
Juf Jolande afwezig.
Juf Robbin afwezig; meester Léon Walstra vervangt.
Vaccinaties 9 jarigen DTP/ BMR via oproep GGD.
Open dag 8:30 uur – 12:00 uur. Juf Anja aanwezig. Juf Maartje aanwezig.
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Juf Maartje afwezig.
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Vaccinaties 9-jarigen DTP/BMR via oproep GGD
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Week 21 OR vergadering. juf Robbin afwezig; meester Léon Walstra vervangt
Juf Margo afwezig. Juf Regina 1/2B

Voorjaarsvakantie

