
 
 

Nieuwsbrief 23 januari 2017 

 

Nieuws over de brug 

Graag breng ik u op de hoogte van het laatste nieuws rondom de werkzaamheden aan de 

brug in Driehuizen. In februari start de aannemer met de voorbereiding. De sloop- en 

bouwwerkzaamheden zullen starten in april. De werkzaamheden duren 3 maanden. De 

noodbrug is alleen geschikt voor voetgangers en fietsers. Zodra er meer informatie 

bekend wordt, laten wij u dit weten. 

 

Onderwijsassistent 

Vanaf woensdag 25 januari, tot aan de zomervakantie zal er in groep 1-2 iedere 

woensdag een onderwijsassistent aanwezig zijn in de klas. Zij zal de leerkracht 

ondersteunen en werken met kleine groepjes leerlingen. Wij zijn zeer verheugd dat Iris 

Bos-Schellinger deze functie gaat vervullen. Juf Iris kent de school, het team en de 

leerlingen goed, zij is een aantal jaar bij ons werkzaam geweest als leerkracht in groep 

5-6 en 7-8.  

 

Personeelswijziging 

Op vrijdag heeft een kleine wijziging plaatsgevonden. Juf Danielle is op vrijdagmiddag 

niet meer in de klas. Zij is wel aanwezig op school en heeft een aantal taken ter 

ondersteuning van de directie. Juf Melanie neemt de lestaken op vrijdagmiddag 

van Danielle over. Daarnaast zal juf Melanie ook iedere vrijdagochtend op school 

aanwezig zijn bij groep 5-6. 

 

Engels in alle groepen 

Zoals u wellicht weet, wordt er in alle groepen Engelse les gegeven. Met liedjes, 

spelletjes, boeken in groep 1-6 en in de bovenbouw aan de hand van een methode Engels. 

De afgelopen weken zijn de leerkrachten in groep 5-6 en 7-8 begonnen met het geven 

van een les tekenen in het Engels. Ook in groep 1-4 wordt er volop Engels gesproken. De 

“mittens, gloves en jackets”, zijn veelvuldig te horen bij de kapstokken. 

 



Doelen stellen 

In de groepen 3-8 is het u wellicht opgevallen: de datamuur. Op deze muur staan de 

behaalde resultaten (groepsgemiddelden) van de vakken rekenen, lezen en spelling. De 

resultaten van de toetsen worden besproken en er worden nieuwe doelen voor de 

komende toets gesteld, samen met de kinderen. Door de kinderen meer te betrekken bij 

de resultaten, stimuleren we de eigen verantwoordelijkheid en het “eigenaarschap” van 

de kinderen voor hun eigen handelen.   

 

Nationale Voorleesdagen 2017 

Van 25 januari tot en met 4 februari zijn de Nationale Voorleesdagen 2017. Alles 

staat tijdens deze dagen in het teken van voorlezen en prentenboeken voor peuters en 

kleuters. De Nationale Voorleesdagen hebben het doel het voorlezen te bevorderen aan 

de kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Voorlezen is belangrijk. Het prikkelt de 

fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt kinderen veel plezier.  

Maandag 23 januari werd er in groep 1/2 al voorgelezen uit het prentenboek van 

het jaar De kleine walvis, geschreven en geïllustreerd door Benji Davies. De 

kleuters krijgen allemaal een kleurplaat mee naar huis. Wilt u ook 15 minuten voorlezen? 

In de Bibliotheek op School kunt u samen met uw kind een boekje uitkiezen en mee naar 

huis nemen om voor te lezen. Na afloop brengt u deze weer terug en kunt u een ander 

boek lenen.  

 

Bibliotheek Kennemerwaard organiseert ook diverse activiteiten die aansluiten bij de 

Nationale Voorleesdagen. Doe bijvoorbeeld gratis mee met Peuterdansen door Artiance 

op vrijdag 27 januari in Heerhugowaard, het MeeSpeelToneel van Muriels Workshop op 

o.a. zaterdag 28 januari in Bergen en maak muziek met De kleine walvis met Sharon Cijs 

op zaterdag 4 februari in Alkmaar De Mare.  

Kijk voor meer informatie op de website www.bibliotheekkennemerwaard.nl. Ook 

hangt er een flyer met informatie in de hal van de school. 

 

Juf Mieke  

Bibliotheek Kennemerwaard 

 

Belangrijke data 

25 januari     OR-vergadering 

7 februari  Bezoek tentoonstelling “Scherven aan het 

Schermereiland” in museum Het Houten Huis 

in De Rijp, gr. 7-8 

8 februari     Open Dag van 9 tot 12:30 uur 



13 februari  Bezoek voorstelling Odysseus in theater De 

Vest in Alkmaar, gr. 3-4 en 5-6 

         

Met vriendelijke groet, 

 

Edith Hoegen 

Directeur OBS De Overhael 

0299-673371 


