
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Nieuwsbrief maandag 8 januari  
 

Allereerst voor iedereen alle goeds voor het nieuwe jaar. Na een 

hopelijk gezellige en ontspannen vakantie, gaan we vandaag 

weer fijn aan het werk.     

 

Schoolproject Ethiopie 

We kijken terug op een heerlijke decembermaand vol met 

sfeervolle en gezellige momenten en vieringen, mede dankzij uw 

hulp. Dit jaar hebben we voor de eerste keer aandacht gevraagd en 

gecollecteerd voor het Schoolproject Ethiopie. Ons streven was om 

400 euro op te halen voor het benodigde schoolgeld voor Samuel, 

Arasa, Eebbisee en Isac Takkalegn. Het uiteindelijke bedrag is 

552,20 euro. Hiermee is ons doel dus ruimschoots behaald. Iedereen 

heel hartelijk dank voor hun bijdrage! 

 

Gezonde traktaties 

De verjaardag van uw zoon/dochter is een feestelijke dag. We 

besteden hier op school met plezier aandacht aan. Natuurlijk 

hoort hier een lekkere traktatie bij. Gezond en lekker gaan vaak 

prima samen. Lekkere, leuke, gezonde en creatieve traktatie-ideëen 

kunt u goed op internet en pinterest vinden. Ook op school hebben 

we een leuk boek over gezonde traktaties voor u ter inzage. Hartelijk 

dank voor uw medewerking.   
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Citotoetsen 

Eind januari beginnen we met de halfjaarlijkse Citotoetsen voor 

ons Leerling Volg Systeem. Alle kinderen doen hieraan mee 

(behalve de 4-jarigen die pas zijn gestart). De resultaten van deze 

toetsen zijn voor ons een welkome aanvulling op onze dagelijkse 

observaties. Omdat deze toetsen landelijk worden afgenomen, geeft 

het ons belangrijke informatie over een aantal vaardigheden van de 

kinderen in vergelijking met andere leeftijdsgenootjes. Op 12 februari 

worden de resultaten tijdens onze studiedag met het gehele team 

besproken. Daarna bespreken we tijdens de contactavonden begin 

maart (5 t/m 8 maart) deze resultaten met u. 

 

Parkeren 

Zoals u allen heeft gezien is de brug in het dorp weer in gebruik 

genomen. We zien ook direct dat veel ouders graag dicht bij school 

hun auto willen parkeren. De parkeergelegenheid in het dorp is 

echter beperkt. Ook is het niet de bedoeling om uw auto op eigen 

terrein van dorpsbewoners of het Café te parkeren. We verzoeken u 

dan ook vriendelijk om uw auto buiten het dorp te parkeren. Hartelijk 

dank voor uw medewerking.  

 

Belangrijke data  
 
22 januari - 9 februari Cito-toetsen 

26 januari terugkommiddag oud-groep 8  

5 februari MR-vergadering 

8 februari OR-vergadering 

12 februari  Studiedag team, kinderen vrij  

14 februari Open Dag alle basisscholen 

gemeente Alkmaar 

19 februari Voorstelling “Berenjacht” groep 1-2 

26 februari - 2 maart Voorjaarsvakantie 

5 - 8 maart Contactmiddagen en –avonden 

9 maart  rapport mee   



 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 
 

 

 


