
 

 
 

 

 

 
 
Dag allemaal, 
 

Het ziet ernaar uit dat de coronamaatregelen langzaam worden losgelaten. 

Dat is natuurlijk goed nieuws voor u en voor ons. We hopen dan ook dat 

we binnenkort de deuren weer open kunnen zetten voor (groot)ouders en 

andere belangstellenden om een kijkje in de klassen te komen nemen. We 

beginnen hier alvast langzaam mee aanstaande vrijdag. Dan ronden we 

het thema “weer en klimaat” in groep 1-4 en het thema “de tijd van burgers 

en stoommachines” af in groep 5-8. We willlen alle ouders in de 

gelegenheid stellen om vrijdag het laatste half uur een rondje in de school 

te lopen en te zien wat de kinderen hebben gemaakt en geleerd. Na de 

voorjaarsvakantie starten we ook het lezen met lees”ouders/verzorgers” 

weer op. En zo keren we hopelijk langzaam terug naar het normaal van 

voor de pandemie!  

 

Schooltijden 

 
Bij deze nieuwsbrief vindt u een uitgebreide brief over de 

schooltijden. Ook ontvangen de “oudsten” van het gezin de brief mee met 

een antwoordstrookje waarop u uw voorkeur omtrent de begin- en eindtijd 

aan kunt geven. Fijn als u uw voorkeur aangeeft en het strookje deze 

week weer inlevert! Na de voorjaarsvakantie bekijken we de uitslag, 

bespreken we deze met de MR, bespreken we de opties binnen het team 

en neem ik een besluit over de schooltijden. We houden u natuurlijk goed 

op de hoogte!  

 

Contactavonden 

 
In de week van 7-11 maart organiseren we de contactavonden. We 

bespreken dan met u de vorderingen van uw kind(eren). Deze week krijgen 

alle oudste kinderen een brief mee naar huis. Hierop kunt u aangeven 
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welke dag en tijdstip u het beste schikt. In de week na de vakantie ontvangt 

u dan van ons de uitnodiging.  

 

Boks Clinic in de vakantie 

 
In de voorjaarsvakantie organiseert Alkmaar Sport een boks clinic in de 

kerk van Driehuizen. Superleuk natuurlijk! Bij deze nieuwsbrief ontvangt 

u een flyer van de clinic, hierop kun u vinden op welke manier u uw 

kind kunt opgeven.  

 

Belangrijke data  

 
14 en 17 februari  lesobservaties Spelling    

    OnderwijsBegeleidingsDienst Alkmaar (OBD) 

18 februari   afsluiting thema weer en klimaat en   

    Burgers en Stoommachines. Ouders zijn van 

    harte welkom in de school tussen 14:45 en 

    15:15 uur!   

21-25 februari  voorjaarsvakantie  

28 februari   OR-vergadering 

3 maart   Studiemiddag Spelling met de OBD (na  

    schooltijd) 

3 maart   laatste (inhaal)les schoolschaatsen groep 7-8 

9 maart    Voorleesochtend peuters! 

7-10 maart   rapportgesprekken 

11 maart   rapport mee 

21 maart   Opening Project! 

20 april   Afsluiting project voor alle    

    belangstellenden tussen 15:00 en 17:00  

    uur 

    

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 

 


