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Oktober 2022

Geachte Ouders,
Hierbij ontvangt u het informatiebulletin van deze maand. De INFO's verschijnen de laatste week van
iedere maand. Daarnaast ontvangt u via Kwieb regelmatig informatie van de leerkracht
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard altijd bij ons terecht.

AGENDA 2022-2023

ma. 21 november
Studiemiddag

(school tot 12.00 uur)

do. 24 november Info-bulletin

ma. 5 december Sinterklaasfeest op school

woe. 21 december Lichtjestocht 17.00 - 20.00 uur

do. 22 december Info-bulletin

24 dec. - 8 jan. Kerstvakantie

do. 26 januari Info-bulletin

vr 27 januari Verjaardag meester Martijn

do 2 februari Verjaardag juf Tera

do. 02 februari
Studiemiddag

(school tot 12.00 uur)

8 februari

verjaardag Meester Dirk/ meester

Colin/ verjaardag meester Colin/juf

Nicole

do. 23 februari Info-bulletin

25 febr. - 5 mrt. Voorjaarsvakantie

woe. 29 maart
Studiemiddag

(school tot 12.00 uur)

do. 30 maart Info-bulletin

di 18 april Verjaardag juf Annette

do. 20 april Info-bulletin

22 apr. - 7 mei Meivakantie

10 mei
Verjaardag juf Francis en juf

Martine

17 mei Verjaardag juf Mirjam

18 - 21 mei Hemelvaartsweekend

wo 24 mei
Verjaardag juf Anne Marije en

meester Ronald D.

do. 25 mei Info-bulletin

27 - 29 mei Pinksterweekend

2 juni Verjaardag juf Marjan

ma. 26 juni
Studiedag

Kinderen vrij

do. 29 juni Info-bulletin

do. 20 juli Info-bulletin

vr. 21 juli
Studiedag

Kinderen vrij
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KINDERBOEKENWEEK
Donderdag 13 oktober hebben we op school de kinderboekenweek
feestelijk afgesloten. In een viering met de onderbouw en de bovenbouw
werden de gouden en zilveren penselen en griffels uitgereikt. Daarmee
kwam er einde aan een week vol leesplezier. De kinderen hebben aan de
hand van het thema Gi-ga-groen zich kunnen storten op allerlei boeken en
opdrachten. Lezen is belangrijk op school en zeker ook leuk. Door hier extra
aandacht aan te besteden vergroten we het leesplezier.

SCHOOLBIBLIOTHEEK
Zoals we u eerder berichtten gaan we de schoolbibliotheek vernieuwen.
Dit is een onderdeel van het NPO plan van de school. Lezen is een belangrijke pijler in de ontwikkeling van schoolse
vaardigheden. Daarom lezen we veel op school. Naast dat het belangrijk is, is het ook erg leuk om te lezen. Een
uitgebreide boekencollectie maakt dat er wat te kiezen valt voor de kinderen. Dat werkt stimulerend in het
leesproces. Tijdens de kinderboekenweek zijn er weer veel nieuwe boeken aangeschaft, die in de schoolbibliotheek
een plaatsje gaan krijgen. Om duurzaam met deze boeken om te kunnen gaan moeten  ze geplastificeerd worden.
Hier hebben we ouderhulp bij nodig. Welke ouders zouden we kunnen inschakelen om onze nieuwe boeken van een
boeklon kaft te voorzien?
U kunt zich aanmelden via info.rank@stichtingpenta.nl

STUDIEMIDAG
Maandag 21 november is er een studiemiddag met het team.
De kinderen hebben deze dag school tot 12.00 uur en zijn de middag vrij.
Tijdens de studiedagen werkt het team op school aan de kwaliteit van ons onderwijs

TUSSENEVALUATIE
Afgelopen week hebt u via Kwieb de uitnodiging ontvangen voor de eerste tussenevaluatie van de invoering van het
continurooster. We hebben inmiddels een kleine 100 reacties binnen. Wellicht bent u er nog niet aan toegekomen.
Dus bij deze een reminder. Ook met het team evalueren het eerste blok van dit schooljaar.
Daarmee ontstaat een compleet beeld. Dat zullen we uiteraard met u delen.

WEBSITE
De website van school is aan vervanging toe. Achter de schermen wordt daar de laatste
maanden hard aan gewerkt. We willen begin december live gaan met de nieuwe site.

JANTJE BETON

De kinderen hebben heel goed hun best gedaan…
De Jantje Beton actie heeft voor de school € 748,50 opgeleverd!
Een fantastisch bedrag dat besteed zal worden aan materiaal om mee te spelen.
Dank jullie wel allemaal.
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DAG VAN DE DUURZAAMHEID
Morgen, 28 oktober, vindt de Hoornse Schooldag van de duurzaamheid plaats, als kick-off van Expeditie
Duurzaam. De leerlingen gaan in de week of weken daarna verder op Expeditie Duurzaam. Ook onze school doet
mee aan deze speciale dag. Er is een programma voor leerlingen uit groep 5 t/m 8.

Een bijzonder doe-programma over duurzaamheid, waarin de leerlingen spelenderwijs leren wat duurzaamheid
betekent en hoe zij zelf een positieve bijdrage kunnen leveren aan een leukere, eerlijkere en schonere wereld.
Het is een programma waarin de leerlingen leren over de Junior Global Goals, ook wel Kinderwerelddoelen
genoemd. Ze zijn afgeleid van de Sustainable Development Goals (SDGs) die tot 2030 wereldwijd leidend zijn om
richting te geven aan een duurzame samenleving.

Expeditie Duurzaam met als kick-off de Hoornse Schooldag van de duurzaamheid is een initiatief van
gemeente Hoorn, stichting MAK Blokweer en stichting Schooldag van de duurzaamheid.

Meer informatie vindt u op hoorn.schooldagvandeduurzaamheid.nl of www.mak-blokweer.nl

BEWEEG WIJS
Tijdens de scholingsdag op 7 oktober j.l. zijn we aan de slag gegaan met Beweeg Wijs.

‘Beweeg Wijs richt schoolomgevingen in passend bij gewenste educatieve
doelen van een school. Daarbij wordt de toenemende aandacht voor
natuurlijk spelen, bewegend leren en de samenwerking met voorschoolse
organisaties en de wijk in de plannen meegenomen. Het worden gezonde
schoolomgevingen met veel ontwikkelruimte voor 1,5 jarigen (net lopend)
tot en met groep 8, maar ook voor bewoners (gezinnen) uit de wijk. De
school ontwikkelt een onderwijsprogramma voor zowel binnen als buiten. Het plein wordt ontwikkelingsgericht
aangelegd en kinderen leren het plein te gebruiken passend bij hun eigen ontwikkelingsfase.’

Hier gaan we verder mee aan de slag. We informeren u hierover verder gedurende het schooljaar.

LICHTJESTOCHT
De feestelijke maanden komen er aan. De voorbereidingen op de feestelijkheden op school
zijn in volle gang. Woensdag 21 december staat de lichtjestocht gepland. Deze kan eindelijk
weer doorgang vinden. Daar verheugen we ons op. Tussen 17.00 en 20.00 uur vindt deze
Kerstwandeling plaats. We hebben voor die tocht glazen potjes nodig en roepen u op deze
de komende periode voor ons te sparen. Vanaf 1 december verzamelen we ze op school.
Tevens is het handig om de lampion lampjes van Sint Maarten te bewaren. Die kunnen
tijdens de tocht feestelijk worden ingezet.
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