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Nieuwsbrief maart 2014.
Kalender:
5 maart
10 maart
11 maart
12 maart

17 maart
18 maart
19 maart
24 maart
31 maart

: kinderen van de groepen 1 – 4 zijn vrij i.v.m. studiedag
: gastles in gr. 6/7 i.v.m. week van het geld
: MR vergadering om 19.30 u.
: OR vergadering om 8.30 u.
Zwaneshow van groep 3 om 11.30 u. Ouders van deze groep zijn van
harte welkom.
: kunstenaar in de klas
: tennis op de tennisbaan voor de groepen 3, 4 en 5/6.
kunstenaar in de klas
: kinderen zijn vrij i.v.m. de ‘Surplus dag’; Surplus bestaat 10 jaar.
: kunstenaar in de klas
: gastles in groep 6/7 over ‘water’.

Tennis op de tennisbaan.
De plaatselijke tennisvereniging heeft met medewerking van een tennisleraar
een uur beweging met aan tennis gerelateerde spelletjes in elkaar gedraaid voor
de groepen 3, 4 en 5/6. Groep 3 gaat om 9.00 u., groep 4 om 10.00 u. en groep
5/6 om 11.00 u. De kinderen van groep 5/6 mogen om 12.00 u. in principe
zelfstandig naar huis vanaf de tennisbaan, behalve de kinderen die dat nu ook om
15.00 u. na de gymles niet mogen. Bovenstaande groepen hebben deze dag geen
gymles.
Gymlessen.
Vanaf dinsdag 25 maart zijn de gymlessen weer in de ‘oude volgorde’, zoals die
was voor het Marietje Kessels Project en zoals die in de schoolgids vermeld
staan.

Kunstenaar in de klas
Ook dit jaar doet onze school mee met het project `kunstenaar in de klas`.
Beeldend kunstenares Marijke van Wijk komt op school en de lessen hebben als

thema “Puur natuur”. Cultuureducatie is een onderdeel van ons lesprogramma,
vandaar dat wij het belangrijk vinden hier aandacht aan te besteden.
Op maandag 17 maart om 9.00 u. is groep 8 aan de beurt, ´s middags groep 3.
Dinsdag 18 maart om 8.30 u. komt de kunstenares in groep 5-6, ´s middags is ze
in groep 1 -2.
Op maandag 24 maart gaat ze ’s morgens naar groep 6-7 en ´s middags naar
groep 4.
Pimp de school.
Op 26 februari en 22 maart zijn de volgende klusdagen ingepland. Geeft u zich
op als u dit nog niet gedaan heeft? De inschrijflijsten hangen bij de klassen.
Nieuwe kinderen.
We verwelkomen de volgende kinderen in groep 1B: Zo de Groot, Fien Post en
Krijn Stam.
In groep 2 komt Luke Onos.
In groep 3 komt Jasper Kuiper
In groep 5 komt Kevin Kuiper
We wensen hen een goede tijd op ’t Zwanenest toe.
Onze stagiaires
*Hoi, ik ben Jake van Tilburg en ik kom uit Schagen.
Ik ben 18 jaar oud en zit op het ROC in Schagen.
Ik doe daar de opleiding Onderwijsassistent.
Ik zit in het 1ste jaar.
Mijn hobby’s zijn voetballen en gezellig met vrienden leuke dingen doen.
Zoals jullie misschien al gemerkt hebben loop ik stage in groep 4.
Deze stage duurt tot het eind van het schooljaar.
Ook vind ik het een leuke school en het bevalt mij erg goed.
Groetjes Jake.
*Hallo,
ik ben Tessa de Vries 16 jaar en kom uit Schagen waar ik met mijn zus en
ouders woon.
Ik doe de opleiding pedagogische medewerker op het ROC in Schagen. Dit is mijn
eerste jaar, ik loop stage in groep 3 op maandag, dinsdag en donderdag.
Mijn hobby is voetbal.
*Ik ben Sandra Meijer en ik kom stage lopen tot de zomervakantie bij Judith in
groep 8. Dit doe ik iedere dinsdag. Ik volg de opleiding Pabo en ik zit in het
tweede jaar. Deze studie doe ik deeltijd, ik werk nog als onderwijsassistent op
een basisschool in Schagen.

Even iets over mezelf, ik ben 29 jaar en ik woon samen met mijn vriend in
Schagen. Ik hou heel erg van lezen , winkelen, weekendjes weg en puzzelen doe ik
ook graag. Ik werk vier dagen in de week als onderwijsassistent, hier ben ik vijf
jaar geleden mee begonnen. Ik vind het heel leuk om met kinderen te werken.
Het mooiste vind ik om te zien hoe kinderen groeien in hun schoolcarrière. Je
ziet ze steeds meer kunnen en durven. De laatste groep is ook heel mooi om te
zien, je ziet dat ze er echt klaar voor zijn om naar het voortgezet onderwijs te
gaan.
Ik hoop dat u zo een beetje een beeld van mij heeft. Mocht u nog vragen hebben
dan ben ik op dinsdag bij juf Judith in de klas.
*Hallo,
Ik ben Céline Kaag en kom uit Schagerbrug. Ik woon in een boerderij met mijn
ouders, een jonger broertje en een oudere broer. We hebben aan huis een aantal
dieren: een hond, 2 katten, 2 paarden en 8 kippen. Paarden vind ik erg leuk en ik
zit daarom ook graag op mijn paard.
Ik zit op school in Schagen op het ROC en ik doe de opleiding pedagogisch
werker niveau 4, dit is mijn eerste jaar. Deze opleiding heb ik gekozen, omdat ik
later graag met kinderen wil werken, maar ik weet nog niet precies wat en welke
doelgroep. Met deze opleiding kan ik nog alle kanten op. De opleiding vind ik erg
leuk!! Ik loop stage bij Nynke in groep 1 /2B
Groetjes Céline
*Hoi allemaal!
Ik ben Nikki Maatje en ik loop stage in groep 1/2B. Ik woon in ’t Zand en ben 16
jaar. Ik zit op school in Alkmaar op het Horizon College en volg de opleiding
onderwijsassistent, ik zit in het eerste jaar. Ik hou heel erg van dansen en zit
ook bij een vereniging in ’t Zand. Verder vind ik het leuk om met mijn vriendinnen
af te spreken en leuke dingen met ze te doen. Tot nu toe bevalt de school me
heel erg goed en heb het erg naar me zin hier. Ik kijk uit om de rest van het jaar
hier me stage af te ronden!
Groetjes Nikki
Sportservice Schagen
Sportservice Schagen opent op maandag 3 maart de inschrijving voor de derde
periode van het JeugdSportProject (JSP) voor het schooljaar 2013-2014. Het
JSP biedt kinderen uit groep 1 t/m 8 de mogelijkheid om met een sport kennis te
maken, bij een vereniging, zonder verdere verplichtingen zoals bijvoorbeeld lid
worden. Voor € 5,- mogen de kinderen vier lessen meesporten. De lessen van JSP
3, verzorgd door ervaren of gediplomeerde trainers, worden gegeven tot de
meivakantie (week 14 t/m 17).

Na JSP 3 wordt er gedurende het schooljaar nog één keer een JSP
georganiseerd waarvoor steeds per periode kan worden ingeschreven. Elke
periode is er nieuw sportaanbod, houd de website dus goed in de gaten!
Inschrijven
Om te kunnen deelnemen aan de sportlessen bij de vereniging is vooraf
inschrijven noodzakelijk. Dit kan uitsluitend via de speciale JSP-website:
www.jsp-sportservice.nl en steeds per periode. Heb je al eerder meegedaan met
het JSP? Log dan gewoon weer in met je oude gegevens.
Voor JSP 3 hebben kinderen van 3 t/m 16 maart de tijd om zich aan te melden
voor fantastische sporten. Alvast een klein voorproefje? Wat dacht je van
waterpolo, karate of atletiek? Wil je weten wat er nog meer wordt aangeboden?
Trek dan snel je sportschoenen aan en sprint vanaf 3 maart naar www.jspsportservice.nl! JSP, Sport jij ook mee?
Voor meer informatie kunt u de JSP-website raadplegen: www.jspsportservice.nl of contact opnemen met Ciska van der Voort via
jsp@sportserviceschagen.nl of tel: 0224 - 214 774.

