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Veilig naar school 

Bij het hek van het grote plein is een afdruk gemaakt voor de veiligheid rond-

om de school. Dit is gedaan in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. 

We vinden het namelijk erg belangrijk dat kinderen veilig naar school kunnen 

gaan en de school kunnen verlaten. We hopen dan ook dat iedereen de kin-

deren zoveel mogelijk fietsend en lopend naar school brengen om zodoende 

de overlast van het brengen met de auto te beperken en de veiligheid voor 

de leerlingen te vergroten.  We hopen dat deze afdruk daar aan meehelpt.  

Leerkrachtenverdeling 

Elk jaar is het weer een puzzel om de 

leerkrachtenverdeling rond te krij-

gen. Met het gehele team hebben 

we nagedacht over de indeling en we 

zijn voorlopig tot de volgende inde-

ling gekomen: 

Groep 1-2 Wil Sopjes (ma-di-woe) 
Linda (do-vrij) + volledige week on-
dersteuning onderwijsassistent 

Groep 3 Rosanne Langeveld (ma-di-
woe-do-vrij) + vrijdag extra onder-
steuning Jeanine Keetbaas 

Groep 4 Linda Koopman (ma-di) Cis-
ca de Wit (woe-do-vrij) + onderwijs-
assistent (ma-di-woe-do) vrijdag ex-
tra ondersteuning Jeanine Keetbaas 

Groep 4-5 Jeanine Keetbaas (ma-di) 
Marieke Steen (woe-do-vrij) 

Groep 6-7 Ivanka van Herwijnen (ma-
di) Daphne Melk (woe-do-vrij) 

Groep 7-8 Ruth Noordpool (ma-di-

woe-do-vrij) 

Ik moet hierbij wel aangeven dat het 

nog echt een concept-indeling is. Wij 

krijgen op dit moment nog aanmel-

dingen binnen voor de school. Dit 

kan leiden tot veranderingen.  

Mocht u vragen hebben dan kunt u 

altijd even bij de directie binnenlo-

pen.  

De verdeling van de leerlingen in de 

combinatie groepen volgt tegen de 

zomervakantie. 

Statafels op het leerplein 
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Schoolfotograaf 

We zijn nog dringend op zoek naar 

ouders die voor onze leerlingen een 

workshop willen verzorgen.  Volgende 

week donderdag 26 april hebben de 

leerlingen vanaf groep 4 om 13.00 de workshops. Wilt u een workshop geven, 

dan kunt u zich opgeven bij de directie of administratie. 

Kleding 

In de nis naast groep 5-6 ligt onze 

gevonden kleding. Volgende week 

donderdag stallen wij alle kleding uit 

die gevonden is. Mocht er iets tussen 

liggen van uw zoon/dochter kunt u dit 

meenemen. U kunt al kijken op de 

plek naast groep 5-6 indien er kleding 

kwijt is.  

Na volgende week donderdag bren-

gen wij de kleding weg. 

Op 15 mei komt de schoolfotograaf 
langs. Hij (of zij)  neemt op deze dag 
foto’s van de leerlingen en van de 
groepen.  

Er wordt  een witte achtergrond  ge-
bruikt met fruitkistjes 

Alle broertjes/zusjes  worden na 
schooltijd gefotografeerd.  Dit ge-
beurt met een intekenlijst. 

Mochten er kinderen ziek zijn, of niet 
aanwezig zijn dan is er op zaterdag 
19 mei gelegenheid om alsnog een 

foto te laten maken bij de fotograaf 
zelf. 

Themaweek gezonde leefstijl 

De kinderen zullen als afsluiting van het thema ‘Het Tuincentrum’ een be-

zoek brengen aan Tuincentrum Ranzijn. Ze gaan gezellig met de bus hier 

naar toe. We willen alle ouders bedanken voor de hulp bij het thema en 

voor de begeleiding naar Ranzijn. 

Afsluiting thema groep 1 t/m 3 

Vanuit onze visie op een gezonde school vinden we het belangrijk dat er 

aandacht wordt besteed aan gezonde voeding. In de onderbouw zijn we 

druk bezig met fruit en groente, wat is lekker en gezond op de Gruitdagen. 

In de bovenbouw zijn we aan het onderzoeken hoeveel suiker er in pakjes 

drinken zit en hoeveel beweging je daar tegenover moet zetten om de sui-

ker weer te verbranden. Voor alle groepen zeer leerzaam en ook een stukje 

bewustwording.  De themaweek wordt vrijdag afgesloten met de Konings-

spelen. Groep 8 organiseert hierbij de activiteiten voor de onderbouw. Voor 

de groepen 4 t/m 7 is er een programma op het grasveld aan de rand van de 

Westerwatering. Wilt u voor de zekerheid vrijdag zonnebrand meegeven, 

zoals het er nu naar uitziet zal de zon vrijdag uitbundig schijnen en we wil-

len voorkomen dat de kinderen verbranden door de zon. 

Oproep Workshops 

26 april 
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Schoolvoetbal 

Zowel het meiden– als het jongens-
team waren door naar de kwart fina-
les van het schoolvoetbaltoernooi. 
Bij allebei de wedstrijden konden we 
eigenlijk wel zeggen dat onze teams 
beter waren dan de tegenstander. 
Helaas scoorden de meiden net niet 
en kregen de jongens echt in de laat-
ste minuut een tegengoal waardoor 
het 1-1 werd. Hierdoor eindigden 
beide wedstrijden in een gelijke 

stand en moesten de teams penal-
ty’s nemen. Helaas werden beide 
teams uitgeschakeld. De beide 
teams hebben ontzettend hun best 
gedaan en we zijn heel trots op onze 
meiden en jongens! Super gedaan. 

Sportactiviteiten  

 

Schoolkorfbal 

Binnenkort vindt het schoolkorfbaltoernooi 

plaats. We spelen bij Korfbalvereniging KZ in 

Koog aan de Zaan. Voor een aantal teams zijn 

nog coaches nodig. 

De leerkracht van uw kind zal dit aan uw mel-

den. Uw medewerking wordt zeer gewaar-

deerd! 
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