
 

07-10-2019 
 

 

 

 

 
Dag allemaal, 
 

Het thema verkeer is in alle groepen goed van start gegaan. Ook de 

Kinderboekenweek heeft als thema verkeer/op reis, dus één en 

ander sluit zo mooi aan op elkaar. Op de handvaardigheidszolder  

zijn alle leerlingen, onder leiding van Mieke Rozing van de 

Kunstkoets, hard aan het werk om prachtige kunstwerken te maken. 

En aanstaande vrijdag organiseren we de Kermisspelletjes in en 

rond de school, als startschot van de Kermis in Driehuizen.  

 

Kermisspelletjes en kinderplaybackshow 
 
Vrijdagmiddag 11 oktober organiseren wij, voorafgaand aan de 

kermis in Driehuizen, onze eigen kermisspelletjes. De gehele 

middag middag zijn er diverse spelletjes in en rond de school te 

doen. De spelletjes worden begeleid door een aantal enthousiaste 

ouders dat zich hiervoor heeft opgegeven. Na afloop van de 

kermisspelletjes wordt in Café de Vriendschap de 

Kinderplaybackshow georganiseerd. Veel kinderen zijn al weken 

druk aan het oefenen. Alle tekst goed onthouden, een swingend 

dansje erbij en natuurlijk de perfecte outfit! Het belooft een 

spetterende middag te worden. Alle kinderen en ouders zijn hierbij 

van harte welkom. U bent als ouder wel verantwoordelijk voor het 

toezicht op uw kind(eren).  

 

Schoolschaatsen 
 
Direct na de herfstvakantie starten we met onze 

schoolschaatslessen. De lessen starten op donderdag 31 oktober. 

Groep 5-6 gaat 4 weken lang op donderdag naar ijsbaan de Meent in 

26 juni 2017 



 

Alkmaar en krijgt daar les van Schaatschool In Balans. Vanaf 

donderdag 28 november gaat groep 7-8 naar de ijsbaan gedurende 

4 weken. (Groot)ouders die ons willen helpen met het vervoer van en 

naar de ijsbaan (en ook een rondje willen schaatsen wellicht) kunnen 

zich bij de leerkracht opgeven.  

 

Verkeerskunsten op school 
 
Op vrijdag 18 oktober sluiten we het thema verkeer af met een 

praktijkdag rondom verkeer. Alle kinderen krijgen deze dag een 

praktijkles van de Stichting Verkeersonderwijs. De leerlingen vanaf 

groep 3 mogen hiervoor een fiets meenemen. De leerlingen van 

groep 1-2 mogen ook een step, driewieler of loopfiets meenemen. 

Voor de begeleiding van de lessen zijn we nog op zoek naar enkele 

ouders per groep om ons hierbij te helpen. U kunt zich opgeven bij 

de leerkracht. Alvast hartelijk dank voor uw hulp!!  

 
Theaterdans groep 3-4 

 

Voor alle kinderen van groep 3-4 starten 14 oktober de lessen 

theaterdans. Er hebben zich tot nu toe 13 kinderen opgegeven voor 

de lessen, een prachtig aantal! De lessen worden op maandag 

gegeven, tussen 15:30 en 16:30 uur. Er wordt een eigen bijdrage 

gevraagd van 16 euro voor alle lessen. De eigen bijdrage kunt u 

inleveren op school, in een envelop en met vermelding van naam 

deelnemer. Een fantastisch aanbod zo dicht bij school! Inschrijven 

kan gemakkelijk via onderstaande link.  

https://stadskidsalkmaar.nl/activiteiten/theaterdans-groep-3-4  

 

KWINK van de week 
 
De komende twee weken staat het thema: “Ik weet hoe ik 

positief moet reageren”centraal.  

 

Activiteit ARTIANCE herfstvakantie 
 

https://stadskidsalkmaar.nl/activiteiten/theaterdans-groep-3-4


 

In de herfstvakantie organiseert Artiance Alkmaar een 

musicaldag voor kinderen van 7-12 jaar. In de bijlage die bij de 

nieuwsbrief is toegevoegd leest u meer hierover.   

 

Belangrijke data 

 

 8 oktober MR-vergadering 

11 oktober kermisspelletjes 

14 oktober start lessen theaterdans groep 3-4 

15 oktober verkeerslessen ANWB Streetwise 

16 oktober theorie verkeerslessen 

“verkeerskunsten” 

18 oktober praktijkdag “verkeerskunsten”, 

kinderen vanaf groep 3 mogen 

een fiets mee. Groep 1-2 mag 

een loopfiets of een step 

meenemen. afsluiting thema 

verkeer 

21-25 oktober herfstvakantie 

31 oktober schoolschaatsen groep 5-6 (les 1) 

4 november OR vergadering 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 

 


