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Agenda:

do. 22-12 ‘s Middags zijn de kinderen vrij; ze worden om 17:00 u. op school verwacht. De
deur is open om 16:45 u.
Vanaf 18:15 u. is er warme chocomelk voor ouders die hun kind komen ophalen.
Om 18:30 u. is de viering afgelopen en kunt u uw kind komen ophalen uit school.

vr. 23-12 12:00 u. Begin van de kerstvakantie

ma. 9-1-2023 We beginnen weer!
Schoolmaatschappelijk werkster op school

do. 12-1 Meester Jorrit afwezig; meester Frank vervangt

vr. 13-1 Groep 6-7-8 zwemt

ma. 16-1 High-five week
Start “toets-weken”

do. 19-1 Meester Jorrit afwezig; meester Frank vervangt
Ark-Nieuws 10 verschijnt

Van de directie

Kerstmis 2022

Als u dit leest, staan we aan de vooravond (ochtend of middag) van Kerstmis. Kinderen hebben er zin

in, maar leerkrachten natuurlijk ook. De “KLANKEN” van Kerstmis zijn overal te horen. Vanavond ,

vanaf 17:00 u. gaan we dit vieren. Eerst met een speciale viering in onze aula en daarna gaan we

samen eten met de kinderen in hun klas met hun groep.

We hopen dat wij de aanzet kunnen geven voor de start van een in vele opzichten goed kerstfeest.



Een feest van ontmoeting, menselijke warmte, mooie klanken en met misschien ook wel dat

eeuwenoude verhaal dat nog altijd in al zijn eenvoud, zo rijk aan inhoud is.

Moge de menselijke klanken
weer de boventoon gaan voeren.

Fijne kerstdagen
en alle goeds voor 2023

Bedankt voor alle goede zorgen

Deze week hebben we heel veel ouders, maar ook oma’s en andere vrijwilligers in het zonnetje gezet.

Wij zijn namelijk heel trots, blij en dankbaar met al die hulp op school!!!

Verlofaanvragen…..

De afgelopen weken kwamen de  aanvragen voor buitengewoon verlof regelmatig binnen. Ook komt

het steeds vaker voor dat kinderen van school worden gehaald voor van alles en nog wat.

Dat is en blijft een slechte zaak!

Kinderen horen zoveel mogelijk op school te zijn. Onderwijs voor hen is noodzakelijk en daarom niet

vrijblijvend. Als school zijn we daar ook aan gehouden door de leerplichtwet.

Wilt u met zorgverleners toch vooral zorgen voor afspraken buiten schooltijd.

En moet er verlof worden gevraagd, doe dat schriftelijk en plan of boek pas wat als daar

toestemming voor is. Zonder toestemming wegblijven kan leiden tot flinke boetes….

Juf Jenny geopereerd

Plotseling was het er. heftige oogproblemen. Gelukkig kon juf Jenny heel snel geopereerd worden en

het verhaal gaat…… dat ze vanavond eventjes binnenkomt! Namens iedereen wensen wij haar een

voorspoedig herstel.

Schoolmaatschappelijk werk op school

Op maandagochtend 9 januari is Annie Klompmaker, schoolmaatschappelijk werkster vanuit de

gemeente weer op school. Wilt u haar spreken. Dan kunt u of een rechtstreeks mailtje sturen of dat

via meester Frank afspreken. (annie.klompmaker@koggenland.nl)

High-five week vanaf 16 januari

Op 16 januari begint de derde high five van dit schooljaar met….. een nieuwe Engelse vlag….. En de

reden daarvan is minder mooi, de vorige is nl. gestolen. Mocht iemand hier iets over hebben
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gehoord, dan horen we dat graag. De vlag in top is het teken van “Good morning” en  verwijst naar

extra aandacht voor Engels in die week.

De winter is al volop aanwezig en daar zullen we tijdens de high five week nog extra aandacht aan

geven. Het nieuwe thema is namelijk winter. Het boek ‘the snowman’ is de start van deze week! En

wie weet kunnen we buiten ook een echte sneeuwpop maken.

Meester Jorrit op cursus….

Op 12 en 19 januari is meester Jorrit afwezig i.v.m. de opleiding tot kanjertrainer. Deze dagen wordt

hij vervangen door meester Frank.

Lekker lezen in de vakantie!

Voor in de kerstvakantie krijgen de kinderen vanaf groep 3 weer een leesbingo mee naar huis. We

hopen hiermee het lekker lezen thuis weer te stimuleren. Hoe meer de kinderen lezen, hoe

makkelijker ze dit af zal gaan. Dit komt het leesplezier ook weer ten goede.

Via onderstaande link vindt u inspiratie voor leuke, nieuwe boeken getipt door kinderen zelf;

https://www.kinderboeken.nl/inspiratie/tips-van-team-kinderboeken-nl-november-2022/?utm_sour

ce=consumentennieuwsbrief%5B14-12-2022%5D&utm_medium=email&utm_campaign=nl_kb_alge

meen_awe_email_nieuwsbrief_f

Kinderboekenweek boeken

Tijdens de Kinderboekenweek konden we bonnen

sparen van boeken die gekocht zijn bij de Bruna in

Heerhugowaard.

We hebben van een aantal ouders hun bonnetje

gekregen en mochten bij de Bruna boeken uitzoeken

voor in onze bibliotheek.

Op de foto ziet u welke boeken we hebben mogen

uitkiezen.

Aan alle ouders, bedankt voor het inleveren en we
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hopen dat we volgend jaar nog meer boeken mogen krijgen van de Bruna!

En alle kinderen; veel leesplezier!

En wat gebeurt er nog meer in Hensbroek en omgeving??????

Nieuws uit de bibliotheken

DigiLAB: de digitale leertuin
Ons DigiLAB is dé plek om te te experimenteren met de toekomst. Kom
ontdekken hoe je met bijvoorbeeld robots. Lego WeDo en 3D-printers
kan werken. Leer programmeren. Doe mee aan uitdagingen en speciale
activiteiten. Kijk op de agenda welke activiteiten er op het programma
staan via de volgende link:

https://www.westfriesebibliotheken.nl/speciaal-voor/DigiLABOnline.html

Ben je al lid van de bieb? Het is GRATIS!!!!
Tot je 18de word je gratis lid van de bibliotheek. Je kan niet alleen boeken lenen, je krijgt ook toegang
tot de leukste online oefenprogramma’s voor taal, rekenen en meer. Je vindt alle informatie voor
jouw leeftijd via onze jeugdpagina. En het lidmaatschap, regel je eenvoudig online.

Tips van de bieb
● Maak gebruik van e-books en luisterboeken. Deze kun je ook met je jeugdabonnement lenen
● Een spreekbeurt of werkstuk voorbereiden? Op de website vind je heel veel tips!

Kerstspel
12-23 dec
De Goorn & Obdam
Ga op zoek naar de gekleurde kerstballen. Zie jij welke letter we kwijt zijn? Vertel het ons en krijg
een verrassing.
Fijn als je laat weten
dat je komt

VoorleesPret (0-6 jr)
Meerdere data
& locaties
Kom met je (klein)kind genieten van een voorleesverhaaltje.
Zoek na afloop meteen boekjes uit om te lenen.
Fijn als je laat weten
dat je komt
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