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Nieuwsbrief 27 mei 2016
Kalender
31 mei :
8 juni:

MR vergadering 19:30 uur
Start schoolbreed thema “Landen”

Inleveren klein chemisch afval:
Bij de teamkamer staat een ton voor het inleveren van lege batterijen. Lege cartridges of ander klein
chemisch afval kunt u niet meer inleveren op school.
Golfsurfen of windsurfen: schrijf je snel in, want vol is vol!
Sportservice Schagen biedt op de woensdagmiddagen kinderen van 8 t/m 16 jaar de mogelijkheid om
kennis te maken met golfsurfen en kinderen vanaf 10 jaar t/m het voortgezet onderwijs de mogelijk
deel te nemen aan een eenmalige kennismakingsles windsurfen.
Golfsurfen:
Wie:
deelname is voor de leeftijdsgroep van 8 t/m 16 jaar
Wanneer:
de woensdagen van 1 juni t/m 6 juli
Tijd:
13.30 - 15.00 uur of van 15.30 - 17.00 uur
Waar:
de deelnemers krijgen 1,5 uur les op het strand van Callantsoog (bij strandtent Vos)
De lessen worden verzorgd door surfschool Callantsoog. De surfschool zorgt tevens voor de
benodigde surfmaterialen (plank, kleding, etc.). Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een
zwemdiploma. Routebeschrijving: zie website www.surfschoolcallantsoog.nl
Lengte/gewicht: vereist is een minimale lengte van 1.35 meter en een minimaal gewicht van 38
kilogram.
Kosten: €9,00,- voor een les (normaal €20,00) inclusief gebruik van de benodigde materialen.
Per les kunnen er maximaal 8 deelnemers meedoen, vol=vol!
Windsurfen:
Wie:
kinderen vanaf 10 jaar en jongeren van het voortgezet onderwijs.
Wanneer:
de woensdagen van 11 mei t/m 6 juli.
Tijd:
In principe van 15.15-17.00 uur (als deze groep vol is, extra blok van 13.15-15.00 uur)
Waar:
de deelnemers krijgen 1 uur en 45 minuten les op het Lutjestrand bij Westerland.
De lessen worden verzorgd door windsurfschool leerwindsurfen.nl. De surfschool zorgt tevens voor
de benodigde surfmaterialen (plank, kleding, etc.). Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een
zwemdiploma.
Routebeschrijving: zie website www.leerwindsurfen.nl
Kosten: €9,00,- voor een les (normaal €20,00) inclusief gebruik van de benodigde materialen.
Per les kunnen er maximaal 6 deelnemers meedoen, vol=vol!
Let op! Bij zowel het golf- als windsurfen gaat het om een eenmalige kennismakingsles!
Mee doen?
Stuur een mailtje naar Talisa van der Fluit van Sportservice Schagen met daarin de volgende info:
Onderwerp: golfsurfen of windsurfen
Leeftijd
Lengte
Gewicht

Data waarop echt niet beschikbaar (Sportservice deelt vervolgens de kinderen in per datum en tijd)
Schrijf zo snel mogelijk in, want vol=vol!

Ouderraad
Terugblik op de schoolreisjes
Ook dit jaar zijn de OR ouders mee geweest op schoolreis. En ook dit jaar hebben wij er enorm van
genoten! We willen ook graag de kinderen een complimentje geven, want wat hebben jullie er
samen een topdag van gemaakt.
De reis naar de Efteling was een beetje lang, maar de kinderen vonden het de reis waard! Er waren
groepjes die veel durfden en groepjes die iets minder veel durfden. Zo konden er attracties per
groepje uitgezocht worden die iedereen durfde.
Het reisje naar Sprookjeswonderland was ook erg geslaagd! Het begon met fruit en wat drinken op
het plein. Daarna zijn de kinderen in groepjes het park over gegaan. We hebben heerlijk gegeten bij
de vrolijke friet met een perenijsje toe. We hebben bijna alles kunnen zien en doen en was het net
op tijd klaar voordat de kinderen te moe werden .

Belangrijke mededeling voor de Avond4Daagse!

In de brief stond dat we de vrijdag na de Avond4Daagse op school de medailles uit gingen delen. Dit
gaan we echter op donderdag 9 juni doen aan het einde van de laatste avond nadat de kinderen
“over de finish” zijn gekomen. Er zal een tafel staan bij ons vertrouwde startpunt (het grasveldje
achter Basic Fit) waar de medailles uitgedeeld zullen worden.
Dus niet direct naar huis als de kinderen klaar zijn met lopen, maar nog even naar het startpunt, waar
ook meteen de hesjes ingeleverd worden. ‘Loon naar werken!’.
Groetjes van de Ouderraad

Nieuws uit de groepen:
Groep 1-2

Thema:
We zijn gestart met het thema ‘vroeger en nu’. In de gang hebben we een museum gemaakt met
echt spulletjes van vroeger. De spulletjes hebben we zorgvuldig bekeken en gevoeld. Ook hebben we
samen met de kinderen foto’s van voorwerpen van nu er bij gezocht. Kinderen van groep 2 gaan de
namen van de spulletjes erbij schrijven of stempelen. Ook schatten we met elkaar hoe oud de

spulletjes zijn. Het is erg leuk om de antwoorden daarvan te horen. 1000 jaar of 100 jaar, maar ook
12 jaar komt naar voren. Het weerspiegeld de kleuterbeleving van oud/vroeger.
In het museum kunnen de kinderen spelen. Ze hebben helemaal zelf bedacht hoe: Er zit iemand bij
de kassa.. Daar kun je een toegangsbewijs kopen. Daarna wordt je rondgeleid door het museum. In
een museum mag je meestal alleen maar kijken, maar soms mag je ook wat doen. In ons museum
kun je de was doen zoals het vroeger ging .
Samen met de kinderen hebben we ook een filmpje gekeken over hoe het vroeger op school ging. Dit
heeft wel indruk gemaakt bij de kinderen. Vroeger zeiden de kinderen meneer tegen de meester en
was de meester erg streng. Soms sloeg hij met de liniaal. Na afloop van het filmpje zeiden de
kinderen blij te zijn dat ze nu op school zitten en niet vroeger.
We hebben visite gehad van mevrouw Geertje Blaauboer zij kwam wat vertellen of vroeger en ze had
een heleboel spullen mee. Voor foto’s kunt u terecht op de site.

Schoolreisje:
We hebben een super dag gehad. Met mooi weer. De kinderen hebben genoten van de bus
reis, alle activiteiten in Sprookjes Wonderland en heerlijke patatjes eten. Voor een korte
indruk kunt u kijken bij de foto’s op de site.
Oproepje:
Om het nieuwe thema meer vorm te geven, vragen wij u thuis eens rond te kijken of u misschien iets
heeft liggen wat wij kunnen gebruiken in de klas. Denk bijvoorbeeld aan: klederdracht of een
leesbord van aap, noot, Mies. Alles is welkom! Misschien is er ook nog een opa of oma die wat wil
vertellen over vroeger.
Door materialen gaat het thema echt leven bij de kinderen en kunnen zij zich een beter beeld
vormen dan wanneer alles uit een boekje komt.
Prietpraat:
Jenthe vraagt aan juf of haar kralenplank geopereerd (gekopieerd) mag worden.

Groep 2-3
Dit keer is het nieuws geschreven door Nikki en Krissy. Zij hebben een heel mooi verhaal over ons
schoolreisje van vorige week dinsdag geschreven.
we gingen op schoolreisje met de bus
de bus brengt ons naar sprookjeswonderland
toen we daar aankwamen gingen we gelijk eten en drinken
daarna gingen we naar de sprookjes
we gingen naar de schoenen van klein duimpje
iedereen ging in de schoenen van klein duimpje staan
daarna gingen we naar de reus
je moest wiebelen aan zijn teen want dan werd hij wakker
toen gingen we naar de speeltuin
daar gingen we van de glijbaan en we gingen in de draaimolen
toen gingen we naar de attracties
we begonnen met de paardjes
daarna gingen we eten, patat en als toetje een ijsje
we gingen ook naar de lieveheersbeestjesbootjes
daarna gingen we naar het schommelschip
als laatste aten we chips
nikki en krissy

Groep 4-5
Het is alweer bijna ruim een week geleden, maar wij zijn op schoolreis geweest naar de Efteling! Nick
uit onze groep heeft een stukje geschreven over de dag.
Het begon zo, we moesten 7.55 in de klas zijn en toen moesten de juffen nog wat vertellen. En toen
gingen wij naar de bus. Daar was een boven in de bus. Ik zat naast Sem en toen gingen we rijden. Wij
zwaaiden onze moeders uit en toen zagen we ze niet meer. Later zagen we het hotel van de Efteling.
We riepen allemaal we zijn er bijna!! Groep 4-5-6-7 die groepen waren mee en het was heel druk..
maar we zijn er wel. Ik zat in het groepje van Juf Eva en Jay ik Siepe en Kevin en Abdulkadier en we
gingen als eerste in Joris en de draak. En je kon kiezen in rood en blauw wij n amen rood en ik zat er
al in naast Jay. Het was een hele leuke dag!

Groep 6
We waren op schoolreis naar de Efteling. De busreis duurde heel lang maar was wel gezellig. In de
Efteling gingen we met groepjes door het park. De nieuwe attractie de Baron was leuk omdat hij
spannend was. Je ging stijl omhoog, dan bleef je even hangen daarboven en dan ging je heel hard
naar beneden. Je kwam in een soort mijn. Dan kwam je naar boven en ging je in een looping.
De Pirana was ook heel leuk. Je dreef op het water en als je niet oppaste werd je helemaal nat.
De Pandadroom was een 3D film over de natuur. Het leek net of je de dieren kon vastpakken. Ze
kwamen echt uit het scherm op je af. Er kwam ook wind en het bankje zakte een stukje naar
beneden. Er kwam ook rook uit de bankjes. Er kwam zelfs een boom naar beneden. Je beleefde het
echt. Je kon goed zien wat de mens de natuur aandoet. Aan het eind van de Pandadroom zat een
speelruimte. Die was ook erg leuk.
Groetjes van groep 6

Groep 7/8
Groep 8 ging van maandag 23 mei tot woensdag 25 mei op kamp. Ze gingen naar het scouting
gebouw in Limmen. Toen ze maandag aankwamen gingen ze alles uitladen en neerzetten en in de
avond gingen ze marshmallows roosteren. Dinsdag gingen ze naar het zwembad en naar het strand
en Paul-Jan, Pepijn, Erwin, Koen, Mohamed en Evelyn gingen nog in de zee duiken. Toen ze terug
kwamen bij het kamp gingen ze BBQ, brood maken bij het kampvuur en verhalen vertellen.
Woensdag was iedereen op tijd wakker en gingen ze klaar staan en gingen ze op weg naar
Heerhugowaard voor Freestyle Motion. Daar gingen ze trampoline springen. En daarna gingen ze
snacken bij het station. Daarna gingen ze terug naar Schagerbrug en wachten de ouders hun op. Om
een lang verhaal kort te maken, het kamp was erg gezellig en ook een beetje vermoeiend.

Volgende nieuwsbrief
10 juni 2016

