
 

 
 

 

 

 
 
Dag allemaal, 
 

Allereerst hoop ik natuurlijk dat u de afgelopen weken in goede gezondheid 

heeft genoten van gezellige feestdagen met goede gesprekken, lekker 

eten, swingende muziek, gezellige mensen en veel lachen! Ik wens u dan 

ook alle goeds in het nieuwe jaar met heoplijk meer ruimte voor 

gezamenlijke ontmoetingen. Wel waren we natuurlijk erg blij met het bericht 

dat de school vandaag weer open kan gaan. Dat betekent voor ons, de 

kinderen en voor u weer een zorg minder.  

 

De maatregelen die voor de kertsvakantie golden, zijn nog steeds van 

kracht. Dus: leerlingen vanaf groep 6 vragen wij vriendelijk een mondkapje 

te dragen in de gangen, we wassen onze handen stuk en we zetten in alle 

lokalen een of meerdere ramen open. Ouders komen zo min mogelijk de 

school in, teamleden dragen in de gangen een mondkapje en we houden 

zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. 

 

Inval groep 1-2 

 
Vandaag start juf Nanda in groep 1-2 op de maandag en dinsdag. Vanaf 

februari werkt juf Nanda, zolang juf Ria nog afwezig is, op de donderdag en 

de vrijdag. 

 

 Naschoolse activiteit groep 3-4-5 

 
Op dinsdag 25 start de naschoolse activiteit “Doe je ding met klei” voor 

leerlingen uit groep 3,4 en 5. Gedurende 8 dinsdagmiddagen gaat 

docent Ana Kirsten met de kinderen aan de slag om de mooiste 

creaties te maken. De activiteit wordt mede-gefinancierd door de 

gemeente  Alkmaar en kost u slechts 16 euro voor 8 lessen. U kunt uw 

kind opgeven via stadkidsalkmaar.nl. Er zijn mximaal 12 plaatsen 
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beschikbaar en vol=vol. In de bijlage vind u een flyer voor de activiteit. 

 

Thema groep 1-4 en groep 5-8 

 
Vandaag starten alle groepen met een nieuw thema. In groep 1-4 is dat het 

thema rondom weer en klimaat. In groep 5-8 werken we met rondom het 

thema ‘De tijd van burgers en stoommachines’. 

 

 

Belangrijke data (nog steeds onder voorbehoud…) 

 
24 januari   Start Cito-toetsen 

25 januari   MR-vergadering 

    Start  “Doe je ding met klei” 

1, 8,15 februari   “Doe je ding met klei”     

9 februari   studiemiddag team (na schooltijd) 

18 februari   afsluiting thema weer en klimaat en   

    Burgers en Stoommachines   

21-25 februari  voorjaarsvakantie     

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 

 


