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Beste ouders/ verzorgers,
In deze periode na de herfstvakantie naderen we verschillende feesten,
die zorgen voor gezelligheid en saamhorigheid. De meeste groepen
zullen een mooie lampion maken voor Sint Maarten en de komst van
Sinterklaas in ons land, een week later, zorgt voor een geleidelijke
overgang naar het volgende feest. We leven hier met de kinderen naar
toe en het is altijd een zeer sfeervolle tijd.
Zelfstandig de school in
De meeste ouders/ verzorgers nemen buiten afscheid van de kinderen
vanaf groep 4, zodat zij zelfstandig naar de klas gaan. Fijn, dat dit
gebeurt. Toch zien we vóór schooltijd nog te veel ouders en verzorgers,
die wél meelopen naar de klas. We willen u er nogmaals op attenderen
dat het belang van onze aandacht voor de kinderen voorop staat en
dat voor u, na schooltijd, de deur openstaat voor vragen,
mededelingen, of voor het maken van een afspraak.
Inzet opbrengst sponsorloop
De opbrengst van de sponsorloop 2018, waar alle kinderen eind vorig
schooljaar ontzettend hun best voor hebben gedaan, is verdeeld over 3
goede doelen en is voor een deel besteed aan school. Hierover hebben
we u destijds geïnformeerd. Stichting ‘Make a Wish’, stichting ‘Het
vergeten kind’ en stichting ‘No Wildlife Crime’ van Freek Vonk hebben
hun blijk van waardering kenbaar gemaakt via mail en post. Op het
prikbord hangt de bedank-poster van stichting ‘Make a Wish’.
Van het deel van het bedrag dat voor school is bedoeld worden 2
headsets aangeschaft, die gebruikt kunnen worden tijdens optredens,
musicals en andere gezamenlijke activiteiten. Ook wordt een deel
ingezet tijdens het vieren van het 30-jarig jubileum van de school, in de
loop van dit schooljaar. Dit komt ten goede van alle kinderen.
Uiteraard houden we u hierover op de hoogte.
‘Muziekimpuls’
Vanaf deze maand gaan we in alle groepen starten met de nieuwe
muziekmethode 1,2,3,ZING. Deze methode is onderdeel van het
schoolbrede traject ‘Muziekimpuls’, waarbij alle groepsleerkrachten
van de Erasmus worden gecoacht en begeleid door professionele zangen muziekdocenten vanuit Artiance, centrum voor de Kunsten
Alkmaar. Een prachtige kans waarbij deskundigheidsbevordering van
het team en daardoor de kwaliteit van ons muziekaanbod een
positieve ontwikkeling zal doormaken. Wij hebben er veel zin in!

Omgangsregel november
“ Voor groot en klein zullen we
aardig zijn”

Oproep Kerstkoor
Wij zoeken enthousiaste
ouders/ verzorgers, die alleen
of samen met hun kind(eren)
willen meezingen in het
Kerstkoor dat vooraf aan het
kerstdiner op donderdag 20
december zal gaan optreden
voor belangstellende kinderen
en hun ouders/ verzorgers, op
het schoolplein. Voor meer
informatie en/ of aanmelden
kunt u terecht bij Maartje van
Leussen.

Aikido
Verspreid over de maand november krijgen alle groepen van de school
les in Aikido. Aikido is een Japanse zelfverdedigingskunst. De lessen
worden gegeven door Heike Funk en vinden plaats in de speelzaal. In
de kalender staan de data en de betreffende groepen vermeld.
Jumbo sparen-voor- je-school-actie
Bedankt voor het meesparen voor
de Erasmus. Ga vooral nog even
door want uw inbreng zorgt voor
een mooi aanbod aan speel- en
spelmaterialen voor de hele school!
Theatervoorstellingen
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan op donderdagochtend 15
november met de bus naar de Grote Kerk om de voorstelling ‘Het
Mysterie van Alkmaar” te bekijken. Omdat de kinderen
van groep 5 t/m 8 niet vóór 12:00 uur terug zijn op school
geldt voor hen op 15 november een continurooster tot
14:00 uur. Denk aan BSO.
Hemel en Aarde
De lessen godsdienst en levensbeschouwing gaan deze weken over het
thema gast. Hoe is het om anderen toe te laten als gast? Hoe is het om
bij anderen te gast te zijn? Gastvrijheid en gast zijn; het zijn 2 kanten
van de medaille. Is het onwennig, ongemakkelijk, of geeft het warmte
en comfort? Het leven als gast houdt je alert, maakt je gericht op de
ander en maakt dat je je thuis zoekt in jezelf. Gastvrijheid is ook een
mooi onderwerp om toe te leven naar Kerst.
Gesprekken
U heeft vóór de herfstvakantie bericht ontvangen over de 10-minuten
gesprekken op dinsdag 13 november a.s. Houdt u er rekening mee dat
deze dag bedoeld is voor alle te voeren gesprekken en dat het niet de
bedoeling is dat er gesprekken buiten deze dag gepland worden.
Tevredenheidspeiling leerlingen
In de maand november zullen de kinderen van de groepen 5 t/m 8
deelnemen aan de jaarlijkse leerlingtevredenheidspeiling. Dit vindt
onder schooltijd plaats en de peiling wordt in de groepen afgenomen
door juf Maartje van Leussen.
Belangrijke data:
Maandag 12 november: studiedag. Kinderen zijn vrij.
Dinsdag 13 november: dag van de rapportgesprekken.
Kinderen zijn vrij.
Donderdag 15 november: groep 5 t/m 8 met bus naar Grote
Kerk voor ‘Het mysterie van Alkmaar’. Voor deze groepen
geldt deze dag een continurooster tot 14:00 uur.
Woensdag 5 december: Sinterklaas op school
Donderdag 20 december: Kerstviering; Kinderen zijn om
12:00 uur uit en zijn ’s middags vrij. Vervolgens om 17:30
uur kerstdiner in alle klassen.
Vrijdag 21 december: om 12:00 uur uit. ’s middags vrij
24 december t/m 5 januari: Kerstvakantie
Maandag 7 januari: ingang continurooster

Uitnodigingen
We willen u vragen om
uitnodigingen van
verjaardagsfeestjes en
partijtjes buiten school(tijd) en
dus niet in de school/ klas uit
te delen. Bedankt voor uw
medewerking
Welkom bij ons op school
Luca van den Hoogen gr.1/2A
Yasmine Medendorp gr. 1/2B
Nyla Mungra
gr.3

Bezoek Stedelijk museum
Groep 7 heeft afgelopen
woensdag een bezoek
gebracht aan het Stedelijk
Museum Alkmaar. Daar
bekeken ze 'Victorie! Het Beleg
van Alkmaar in 1573' . Groep 8
gaat a.s. vrijdagochtend 2
november ook naar het
museum.
Ingang continurooster
Denkt u nog aan het volgende:
Vanaf maandag 7 januari a.s.
gaat het continurooster in:
De schooltijden zijn dan van
maandag t/m vrijdag:
8:30 uur – 14:15 uur
In de nieuwsbrief van
december informeren we u
over de dagindeling.
Binnenlopen
Na schooltijd kunt u altijd even
binnenlopen om eventueel een
afspraak te maken met de
leerkracht van uw kind of om
even een kijkje in de klas te
nemen. De deur staat voor u
open.
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10.00 uur: groep 8 museumbezoek Victorie!
Aikidolessen groepen 4, 5 en 8.
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Rots en Water training
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Middag: groepen 1/2 zingen Sint Maartenliedjes bij de Daalder.
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Sint Maarten
Week 10 Studiedag
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do

15

vr

16

Voorstelling “Het Mysterie van Alkmaar” gr. 5 t/m 8: continurooster tot 14:00 uur.
Rots en Water training
Training Plezierige klas groep 8. Aikidolessen groepen 1/2A, 7 en 6.
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Week 9 Training Plezierige klas groep 7. juf Jolande vrij
Stagiaire Jada Wittenberg is t/m 16-11 in groep 1/2B. Aikidolessen groepen 8 en 1/2B

Aankomst Sinterklaas
Week 11
MR vergadering
Training Plezierige klas groep 7 . Aikidolessen groepen 6 en 3.
Rots en Water training

Start van de adventsperiode
Week 12
Training Plezierige klas groep 8.

Rots en Water training

