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Beste ouders/ verzorgers,
We hopen dat iedereen een fijne voorjaarvakantie heeft gehad. We
beginnen deze eerste week met carnaval op Dolle Dinsdag. Hierover
heeft u informatie ontvangen.
In de vakantie heeft het team van de Erasmus naast de
administratiedagen ook een inspirerende studiedag gehad. Deze dag
stond in het teken van ‘de Plezierige klas’.

Omgangsregel maart:
”Op het schoolplein houden we
het geluid klein”

Nieuwe meester op maandag in groep 8
Helaas heeft meester Ivan voor de voorjaarsvakantie aangegeven niet
langer bij ons in groep 8 te kunnen werken. Dat vinden we erg jammer.
De kinderen hebben nog een gezellige afsluiting met meester Ivan
gehad voor de voorjaarsvakantie.
We hebben een nieuwe meester voor groep 8 op de maandagen, waar
we erg blij mee zijn;
Graag stel ik mezelf via dit kanaal even voor.
Mijn naam is Leon Walstra en tot eind van dit
schooljaar ben ik leerkracht in groep 8 op de
maandag. Ik heb ook gestudeerd aan het
conservatorium van Haarlem en doe naast mijn werkzaamheden op
school verschillende muziekprojecten. Mijn specialisaties zijn
muziekeducatie, filosofie en Engels. In september start ik met de
opleiding voor Intern begeleider. Ik kijk er naar uit jullie te ontmoeten
en voorzie leuke en leerzame maandagen in groep 8 de komende tijd.

Open dag
Op 6 februari jl. had de school
een open dag. Van begin tot
eind is de school zeer goed
bezocht. Nog niet eerder zijn
er zoveel ouders en
belangstellenden tijdens een
open dag op bezoek geweest.

Tot binnenkort, meester Leon
Leerlingtevredenheidspeiling
De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben meegedaan aan de
leerlingentevredenheidspeiling. De resultaten zijn met het
leerlingenpanel besproken. De algemene tevredenheid komt uit op 8.1.
Vorig jaar was dit een 8.0.
pluspunten:
kritiekpunten:
Omgang juf/meester
Inval leerkrachten
Omgang met andere kinderen
Zitplaats in de klas
Omgang met de spullen
Extra opdrachten
Uitstapjes met de klas
Levensbeschouwelijk onderwijs
Uitleg door juf/ meester
Gymles
Schoolregels
De kritiekpunten worden met het team besproken en opgepakt. Per
groep is er een analyse gemaakt waarop de leerkrachten inspelen.

Schoolvoetbal
In maart en april vindt het
KNVB schoolvoetbaltoernooi
plaats. Jongens en meisjes uit
groep 5 t/m 8 doen ook mee
met dit toernooi. Groep 7 en 8
spelen op woensdag 13 maart
en groep 5 en 6 spelen op
woensdag 3 april. Verdere
informatie hierover
ontvangen de
kinderen van juf
Robbin.

Hemel en aarde thema: Tuin
Veel lessen in dit nummer gaan over groei en levenskracht. Een mooi
en terugkerend motief in het voorjaar, dat nu aan de hand van het
onderwerp ‘tuin’ mooi tot zijn recht komt. In veel
levensbeschouwingen is de verwondering over de groei en
levenskracht in de natuur een grote inspiratie.
Ook Pasen staat dit jaar in het teken van tuinen.
Het Paasverhaal speelt zich grotendeels af in de
Tuin van Getsemane en in de tuin van Jozef van
Arimatea. In de klas worden verhalen besproken
en opdrachten uitgevoerd, passend bij het
voorjaarsfeest van nieuw leven dat Pasen is. Zo
sluit het Paaskatern goed aan bij het onderwerp
Tuin en de lessen die in de weken rond Pasen op
school gegeven worden.

Snuffelstagiaires
In de komende maand vinden er verschillende snuffelstages plaats.
Met name in de groepen 1/2 komen een aantal oud-leerlingen een
dagje stagelopen. Zij helpen in de klas met activiteiten en nemen deze
ervaring mee voor de beroepskeuze, waar zij de komende jaren voor
komen te staan.
Social Schools
In de nieuwsbrief van februari heeft u het al gelezen;
We stappen over van DigiDuif naar Social Schools. Dit is een complete,
veilige en afgesloten communicatie-app voor scholen, kinderen en
ouders. De overstap vindt plaats op maandag 18 maart. Het enige dat
u hoeft te doen is de link activeren, die u dan via mail ontvangt.
Onderstaande link legt alvast uit wat van u verwacht wordt. (dit is een
andere link, dan de link in de nieuwsbrief van februari)

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSmWc9B0JREGfMSByxYT_YxNdR3mIdZ69I0Fz9em70ioUEYJ3YZ6MDcuHo6nNDgjh5dbT6Bd8Ikla/pub?start=
false&loop=false&delayms=3000#slide=id.p
Van belang om te weten: U hoeft geen nieuw account aan te maken. U
gebruikt uw accountgegevens van DigiDuif. Mocht u deze niet meer
weten, dan kunt u via wachtwoord aanvragen een wachtwoord
ontvangen.

Belangrijke data:
-

Vrijdag 8 maart: rapport mee
Woensdag 13 maart: oudergesprekken. Kinderen vrij.
Vrijdag 15 maart: Stakingsdag: school is gesloten.
Maandag 18 maart: overstappen Social Schools
Vrijdag 12 april: Koningsspelen (informatie volgt)
Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag (kinderen zijn vrij)
Zondag 21 april en maandag 22 april: Pasen
Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei: meivakantie
Overige activiteiten van maart staan in onderstaande
kalender.

Welkom bij ons op school!
Summer Wisman groep 1/2A
Liza Hoet
groep 1/2A
Sofie Bleeker
groep 1/2B

Alkmaarpas ouderbijdrage
De ouders, die in aanmerking
komen voor de betaling van de
vrijwillige ouderbijdrage via de
Alkmaarpas, kunnen vanaf
deze week bij juf Maartje
terecht.

Koningsspelen vrijdag 12 april
De groepen 3 en 4 zijn
aangemeld voor de
Koningsspelen Sportinstuif in
het sportcomplex van de
Hoornse Vaart. De groepen 5
t/m 8 zijn aangemeld voor de
KoningsZwemspelen in de
Hoornse vaart. Het is nog de
vraag of we worden ingeloot,
dus dat wordt duimen!
De groepen 1/2 gaan op 12
april naar speeltuin ’t Span. Dit
staat al wel helemaal vast.

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 24/11
Juf Ernstine werkt
Start logopedie
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Rapportendag. kinderen zijn vrij

do

14

vr

15

za
zo

16
17

ma

18

di

19

wo

20

do

21

vr

22

za
zo

23
24

ma

25

di

26

wo

27

do

28

vr

29

za
zo

30
31

Rapporten mee

Stakingsdag. School gesloten.

Week 25/12
MR vergadering
MDO. Juf Margo werkt

Nationale Pannenkoekendag

Week 26/13

Juf Anja werkt

Zomertijd: de klok gaat een uurtje vooruit.

