
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Nieuwsbrief maandag 5 februari  
 

De laatste Cito-toetsen worden deze week afgerond. De 

resultaten bespreken we aanstaande maandag tijdens de 

studiedag (kinderen zijn vrij!). Ook gebruiken we de gegevens 

om de nieuwe groepsplannen en handelingsplannen op te 

stellen. Tijdens de contactavonden van 5-9 maart bespreken we 

de resultaten met u.  

 

Open dag 14 februari  
 

Woensdag 14 februari is er een Open Dag en inschrijving. Kent u 

in uw omgeving nog mensen die op zoek zijn naar een fijne plek voor 

hun zoon/dochter? Wil u hen dan attent maken op onze Open Dag? 

Ouders en peuters zijn van harte welkom voor een rondleiding en om 

een kijkje te nemen in de klas. In de bijlage vind u ook een kleine 

uitnodiging voor onze Open Dag. Hartelijk dank voor uw 

medewerking.  

 

Wij gaan op Berenjacht….  
 
Maandag 19 februari gaat groep 1-2 op Berenjacht in theater de 

Vest in Alkmaar. Voor vervoer is inmiddels gezorgd, met dank aan 

alle ouders. Omdat we om 12:45 uur vertrekken vanaf school, 

verzoeken we alle kinderen om deze dag over te blijven. Alle ouders 

die met ons meegaan vragen we om 12:35 uur aanwezig te zijn. Een 

heel fijne voorstelling gewenst!  
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Afsluiting thema kracht en energie  
 
De afgelopen weken is er in alle groepen volop 

geëxperimenteerd met het thema kracht en energie.  

 

Met labjassen en handschoenen aan zijn er diverse onderzoekjes  

uitgevoerd rondom dit thema. Als afsluiting hebben de kinderen 

afgelopen donderdag aan elkaar laten zien wat zij allemaal ontdekt 

hebben. Op de website kunt u een prachtig foto-verslag vinden.  

 

Nieuws uit Ethiopië  
 

Maandagmiddag 15 januari heeft Henk Pielage een bezoek 

gebracht aan de familie Tekalegn in Nekemte. Op de school zijn 

de kinderen verblijd met cadeautjes. Van zuster Ancy is vernomen 

dat moeder vorig jaar aan een ziekte (waarschijnlijk gangreen) stierf 

en nog geen half jaar later kwam vader om tijdens een 

verkeersongeval. ’s Middags is Henk samen met zuster Ancy en een 

leraar die Amharic spreekt (de lokale taal) per riksja naar het huisje 

van oma en de kinderen Robera, Ararsa, Ebise en Yisihak. De weg 

naar hun huisje was beroerd.De oma reageerde blij verrast. De 

kinderen straalden omdat ze Henk natuurlijk herkenden. Er is 

geconstateerd dat oma lijdt aan podoconiosis (elephantiasis). Zij is 

voorgedragen voor een programma dat deze zieken behandelt en ze 

ook financieel steunt. Hopelijk wordt dat gehonoreerd.  

 



 

 

De foto’s en brieven zijn in alle klassen besproken.   

 

Belangrijke data  
 
5- 9 februari Cito-toetsen 

5 februari MR-vergadering 

8 februari OR-vergadering 

12 februari  Studiedag team, kinderen vrij  

13 februari Workshop breakdance en 

streetdance, groep 5-8 

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 

 

 
 

 

 


