
 

 

 

          
Nieuwsbrief maandag 9 maart   
 
De projectmaand komt steeds dichterbij….Tijd om het thema te onthullen: “Aan 

Tafel!”  We gaan alles leren over voeding, gezond eten en de schijf van vijf. We 

gaan koken en bakken, snijden en raspen. We gaan drummen op potten en pannen, 

knutselen met servies en nog veel meer.. We hebben er enorm veel zin in en de 

kinderen reageerden ook erg enthousiast. Hopelijk staat u ook te juichen! Het 

project wordt afgesloten op 

donderdag 9 april. Alle 

(groot)ouders en familieleden zijn 

hierbij van harte uitgenodigd! Hoe 

dat precies vorm krijgt blijft nog even 

een verrrassing…Op 

dinsdagochtend (10 maart) hangt 

er in de hal een schema met alle activiteiten waar u op kunt aangeven of u ons 

wilt/kunt helpen bij de begeleiding ervan. Bij deze nieuwsbrief zit dit schema 

ook toegevoegd, zodat u alvast uw agenda kunt raadplegen. We hopen op uw 

medewerking! 

 

Verzuimprotocol 
 
De leerplichtambtenaar van de gemeente Alkmaar is recent bij ons op bezoek 

geweest. Zij gaat jaarlijks alle scholen langs. Rondom leerplicht is veel wet-en 

regelgeving waar de leerplichtambtenaar op toeziet. Al het verzuim, ziekte en verlof 

dient geregistreerd te worden in een digitaal systeem. Wat voor ons nieuw is, is dat 

wij nu ook het te laat komen dienen te registreren. Een keer te laat komen kan 

gebeuren en is natuurlijk geen enkel probleem. Wel is het zo dat te laat komen voor 

de leerkracht erg storend is. Om kwart voor negen starten we echt met de 

schooldag en de les. De leerkracht is dan gefocused op de instructie. Kinderen en 

ouders die na schooltijd de klas inkomen verstoren de concentratie en daardoor de 

effectieve leertijd van uw kind.  We verzoeken u dan ook met klem om ervoor te 
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zorgen op tijd op school te zijn. Heel hartelijk dank voor uw begrip en 

medewerking! Alle afspraken over te laat komen en ander verzuim kunt u 

terugvinden in ons vernieuwde verzuimprotocol, dat binnenkort op de website wordt 

geplaatst.  

 
Parkeren…. 
 

Wellicht denkt u: o nee niet weer…. Maar toch wil ik wederom uw aandacht 

vragen voor de parkeerproblematiek. Zoals u weet, willen we graag dat ouders 

met auto’s uit de richting van Westgraftdijk de Oostdijk gebruiken zodat fietsers de 

Oudelandsdijk veilig kunnen gebruiken en auto’s niet in het dorp komen. Alle ouders 

verzoeken we tevens buiten het dorp te parkeren. Regelmatig ontstaan er zeer 

onveilige situaties tijdens de start en het uitgaan van de school.  

Deze situaties worden helaas regelmatig 

door onze eigen ouders veroorzaakt. 

Daarnaast zien wij regelmatig auto’s 

geparkeerd staan op plaatsen waar dat niet 

is toegestaan. Ook tijdens de laatste 

Ouderraadsvergadering is hierover 

gesproken. Ouders, team en 

dorpsbewoners verzoeken u vriendelijk, doch dringend, buiten het dorp te 

parkeren, voor uw en onze veiligheid.  

 
Nieuws van de DG ( Driehuizer Gemeenschap)  
 
Goed nieuws voor alle kinderen van  groep 5-8 die lid zijn van de DG. Er wordt op 

5&6 juni een fantastisch zeilweekend gerorganiseerd. Reserveer deze datum en 

duim alvast voor zon en wind… 

 

Helpende handen gezocht! 

Al tientallen jaren maakt de school gebruik van de kerk als gymzaal en voor 

bijzondere activiteiten zoals Sint, Kerst en Projecten. Dankzij deze bijzondere plek 

kunnen de kinderen ook bij slecht weer altijd gymmen. De kerk is eigendom van de 

“Driehuizer Gemeenschap” en wordt schoongemaakt door vrijwilligers.   

Vele ouders en dorpsbewoners maken 1 keer in de 2 jaar een maand lang de kerk 

schoon. Gedurende die maand hebben 2 vrijwilligers de verantwoordelijkheid voor 

een schone kerk.  Dit betekent stofzuigen en dweilen van de zaal en toiletten 

schoonmaken. We hebben goede wissers waardoor het schoonmaken van de vloer 



 

gemakkelijk gedaan kan worden. Om diverse redenen (bijv ouderdom, verhuizing, 

etc) zijn er vrijwilligers die hiermee stoppen, zodat we op zoek zijn naar ouders 

die gedurende 1 maand per 2 jaar bereid zijn om de kerk schoon te maken.   

Op die manier zorgen we er met elkaar voor dat uw kinderen in een schone kerk 

kunnen gymmen.   

Zou u ons hierbij willen helpen?   

Mocht u zich aan willen melden of hierover vragen hebben dan kunt u terecht bij:  

 

Ineke Hoekstra (oma van Sterre en Boris): 06-53923620  of een mailtje sturen naar: 

ineke@everlinx.net  

Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp! Bestuur Driehuizer Gemeenschap 

 
 
Naschoolse activiteiten  
 
Dit schooljaar zijn we gestart met een naschools aanbod via de gemeente Alkmaar 

in samenwerking met Artiance. Groep 3-4 heeft in de kerk 8 lessen “Theaterdans” 

gevolgd. Dit was een groot succes, er hebben 14 kinderen met plezier aan 

meegedaan. Voor komend jaar willen we daarom voor alle groepen twee 

naschoolse acitiviteiten organiseren. De komende tijd zullen we hiervoor een 

subsisdieaanvraag hiervoor bij de gemeente indienen. Zodra we hierover meer 

nieuws hebben, zullen we u dit laten weten. 

 
 
De KWINK van week is: “Ik kan goed nadenken over 

een keuze”  

 
 
 
 
 
 

Belangrijke data  
 
13 en 20 maart Juf Ria afwezig. Deze dagen valt juf Trudy in. 

16 maart  start jaarlijks schoolbreed project, juf Amanda 

jarig 

24 maart Juf Danielle in de ochtend afwezig, meester 

Luc valt in. 



 

24 maart Voorstelling “Lampje” groep 7-8, MR-

vergadering 

24 maart AZ Foodtour groep 7-8, er komt een echte AZ-

speler naar school!!!! 

26 maart Juf Marinda en Juf Amanda gaan naar een 

studiedag over communiceren met kinderen in 

stressvolle situaties (bijv.cyberpesten, 

hoogbegaafdheid, echtscheiding en 

eenzaamheid). Meester Jan en meester Huub 

vallen in. 

8 april Groep 7-8 naar Duinrell (prijs van de Stichting 

Kinderpostzegels verwege hoogste opbrengst 

per leerling)  

9 april Afsluiting Project 

10 april Goede vrijdag, lesdag. Start lessen Mieke 

Rozing van de Kunstkoets groep 1-4 

13 april Tweede Paasdag, school is dicht 

15 april IEP eindtoets groep 8 

16 april IEP eindtoets groep 8, tevens start juf Iris! 

24 april Sportdag/Koningsspelen alle groepen en 

gezamenlijke lunch. We werken deze dag met 

een continurooster, school is uit om 14:15 

uur, dan start tevens de meivakantie. 

25 april-10 mei Meivakantie 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 
 

 

 


