
 

 
 

 

 

 
Dag allemaal, 
 

De coronamaatregelen duren maar voort…Dat betekent dat we ook de 

komende weken blijven werken met het continurooster. We nemen aan dat 

dit in ieder geval tot de meivakantie gaat duren. Gelukkig horen we 

voorzichtig positieve berichten, dus we hopen na de meivakantie weer 

enigszins terug naar normaal te kunnen. Vorige week zijn we begonnen 

met de Citotoetsen. Zo kunnen we goed zien hoe ieder kind zich ontwikkelt 

en hoe we eventueel kunnen ondersteunen. We willen de uitslagen graag 

in de week van 29 maart met u bespreken. Vanwege de maatregelen, 

wordt dat waarschijnlijk een afspraak in Teams. In alle groepen wordt nog 

steeds aan het thema menselijk lichaam gewerkt. Via de schoolapp en op 

de website vindt u regelmatig leuke foto’s van diverse activiteiten. 

 

Stadskids- Speel een verhaal 

 
Na de danslessen voor groep 6,7 en 8 en de technieklessen voor groep 3, 

4 en 5, zijn nu de groepen 1 en 2 aan de beurt voor de naschoolse 

activiteiten van Stadskids. Stadskids zijn gesubsiduieerde lessen vanuit de 

gemeente  Alkmaar waar ook de school een bijdrage aan levert. Zo kunt uw 

kind een aantal weken na schooltijd lessen volgen van vakdocenten op 

diverse creatieve gebieden. Een uitgelezen kans! Alle ouders van groep 1-

2 hebben afgelopen maandag een flyer met alle gegevens meegekregen 

naar huis. De activiteit gaat door als minimaal 8 kinderen zijn ingeschreven. 

Dat aantal is nog niet bereikt, dus schrijf je zoon of dochter snel in! 

 

GMR leden gezocht  

 
Iedere ISOB school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Naast 

een MR per school is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

(GMR). De GMR voert inhoudelijk overleg met de bestuurder, adviseert en 

stemt in met plannen. Er worden onderwerpen besproken die de 
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gezamenlijke ISOB scholen aangaan. Je kunt daarbij denken aan de 

volgende onderwerpen: meerjarenplannen, begrotingen, formatiebeleid en 

veiligheid. De GMR komt ongeveer 6 keer per jaar, op een avond, bij 

elkaar. Onze scholen zijn verdeeld in 4 clusters. Elk cluster is 

vertegenwoordigd in de GMR met een ouder (O) en een personeelslid (P). 

In cluster 3 (Alkmaar-Graft-De Rijp-Schermer) zijn we opzoek naar een 

ouder die plaats wil nemen in de GMR. Heb je interesse of wil je meer 

informatie, stuur dan een mailtje naar mij (juf Edith ) 

 

Inschrijven nieuwe leerlingen 

 
Denkt u aan het tijdig inschrijven van uw jongere kind? 

 

Vakantierooster 2021-2022  

 
Herfstvakantie    18 oktober t/m 22 oktober 

Kerstvakantie   27 december t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie   21 februari t/m 25 februari  

ISOB Studiedag   23 maart 

Pasen     18 april  

Meivakantie    25 april t/m 6 mei   

Hemelvaart    26 mei en 27 mei   

Pinksteren    3 t/m 6 juni   

Zomervakantie   18-07 t/m 26-08  

 

Kwink van de week 

 
De Kwink van de komende week gaat over zelfkennis en leren op 

school: 

 

Ik weet wat ik wil leren! 

 

 

 

 

 



 

Belangrijke data 

 
19 maart    alle Cito’s afgerond, afsluiting thema 

Menselijk lichaam 

22 maart start thema Landschappen en zijn 

bewoners 

29 – 31 maart    rapportgesprekken 

2 april     rapport mee 

5 april     Tweede Paasdag, school dicht 

12 april    Start lessen van de Kunstkoets in alle 

groepen 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 

 


