
Nieuwsbrief   

Schooljudo 

elke di: gr 3,4,6,7 & 8 

elke woe: gr 1,2 & 5 

28-01-2020 
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Carnavalsviering 

(binnenkort meer info) 
14-02-2020 
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24-02-2020 

Start JSP 2 02-03-2020 
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tot en met 
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Scholierenveldloop 18-03-2020 

Pannenkoek dag 20-03-2020 
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25-03-2020 

Afsluiting  

Themaperiode 2 

(Markt van ) 

27-03-2020 
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Week van het  

Openbaar Onderwijs 

2020 

Februari 

Carnaval 

Warme truiendag! 

Op vrijdag 7 februari werd in Nederland de 
veertiende ‘Warmetruiendag’ gehouden, om 
door middel van energiebesparing de uitstoot 
van broeikasgassen te verminderen.  

In heel Nederland trokken mensen weer  
massaal extra warme truien en vesten aan  
en draaiden de kachel een paar graden lager: 
thuis, op het werk en ook op onze school.  

Met deze actie is er op één dag tonnen CO2 
bespaard en hebben we samen ons steentje 
bijgedragen aan klimaatverandering. 

Op 16 maart start de jaarlijkse landelijke  
campagne: De School!Week. In heel Nederland zal  
er aandacht worden besteed aan hoe waardevol 
openbaar onderwijs is, met elk jaar een ander  
thema (dit jaar is het thema ‘Wat is jouw verhaal?’). 
Het motto van de School!Week campagne is altijd:  
ik ben welkom.  

Tijdens deze week besteden we bewust aandacht 
aan de kernwaarden van ons openbaar onderwijs.  
Hier past de organisatie van de markt voor  
het goede doel heel mooi in. De openbare school  
is van en voor de samenleving! 

Waar is het feestje?? Hier is het feestje!!  

Vrijdag 14 februari wordt er carnaval op onze school 
gevierd en dan mag iedereen verkleed op school  
komen.  

Er zullen veel spelletjes worden gedaan, er is een  
gezellige feestzaal met muziek en groep 8 zal een  
fantastisch programma neerzetten voor de  
onderbouw. Het verdere programma vertellen  
we nog niet, dat blijft een verrassing. 

Wij hebben er zin in! 
 
Let op: wij vragen u om uw kind ongewapend  
(ook zonder confetti en ballonnen) naar school toe  
te laten komen. 

Op 5 juni (gr 1 t/m 3) en 9 juni (gr 4) houdt Hallo Muziek 
weer open lessen. Komt u ook kijken? Onderstaand een 
overzicht van de muzieklessen: 

Dinsdag  11:15-12:00 gr 4 muziekles 
  13:30-14:15 gr 5 gitaar & klarinet 

Donderdag 10:30-11:00 gr 5 muziekles 
 13:30-14:15 gr 5 trompet 

Vrijdag 08:45-9:30 gr 3 muziekles 
 09:30-10:00 gr 1/2A muziekles 

https://thorbecke.meerwerf.nl/ 

Op maandag 11 maart  start Themaperiode 2. Deze 
duurt tot en met vrijdag 27 maart en het thema zal zijn: 
‘Bloemetjes & bijtjes’. 

In deze periode zullen de klassen veelal bezig zijn met 
onderwerpen die met dit thema te maken hebben. 

Op vrijdag 27 maart sluiten we de periode af met een 
fantastische markt, waarbij onder andere spulletjes 
verkocht zullen worden en er spelletjes kunnen worden 
gespeeld om zo geld in te zamelen voor het goede 
doel: Bijenvereniging Noord Holland Noord. Meer  
informatie over deze periode en de verdere invulling 
ontvangt u binnenkort van ons. 

Komt u ook naar onze markt? U mag samen met  
uw kind de markt na schooltijd komen bezoeken van  
14:15 tot 15:30 uur.  Tot dan! 

Tijdens de gehele Themaperiode 2 zullen er in de hal 
winkelwagentjes staan, waar u lege statiegeldflessen  
in kunt doen. Helpt u mee? 

Themaperiode 2 

Hallo Muziek 
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VERJAARDAGEN: 

1-feb Loveth gr 7   18-feb Pim gr 6 

2-feb Jessy gr 5A   20-feb Cheyenne gr 8 

 Meira gr 1   24-feb Wout gr 1/2B 

10-feb Tess gr 4   25-feb Janisha gr 6 

11-feb Kane gr 5A   1-mrt Rikke gr 5B 

13-feb Mila gr 1/2A   7-mrt Maisha gr 1/2A 

15-feb Dwayne gr 1/2A   8-mrt Yosia gr 4 

17-feb Deeleyla gr 1/2B   9-mrt Mees gr 5A 

     

Na de voorjaarsvakantie begint periode 2 van het JSF 
(JeugdSportFonds). Deze organisatie geeft sportkansen aan  
gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een 
sportvereniging (dit geldt voor vergoeding van de contributie  
en in bepaalde gevallen ook de sportattributen tot een  
maximum van € 225,00 per kind per jaar).  

De voorwaarden: vergoedingen worden rechtstreeks aan de 
sportvereniging of winkel voldaan en moeten ieder seizoen/ jaar 
opnieuw aangevraagd worden. De sportactiviteit moet een sport 
zijn die in groepsverband wordt gespeeld, met een ‘structureel 
karakter’. 

U kunt uw aanvraagformulier ophalen en inleveren bij  
de administratie (Galina).  Zij zorgt ervoor dat uw aanvraag  
wordt doorgestuurd aan het JeugdSportFonds.  
 
Let op: 

Er bestaat een vergelijkbare regeling, namelijk het JOC 
(JeugdCultuurFonds), voor bijvoorbeeld muziekles of cursussen 
op Triade of voor de schoolreisbijdrage (niet voor de bijdrage aan 
het ouderfonds). Zie de volgende link voor meer informatie over 
de vergoedingen en voorwaarden: 
https://www.jocdenhelder.nl/informatie/.  

Voor een JOC aanvraag kunt u ook terecht bij onze administratie. 
Dien een JOC aanvraag zo snel mogelijk in. Verwerking van de 
aanvragen duurt doorgaans vrij lang bij het JeugdCultuurFonds. 
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Inschrijven: 

Wilt u één van uw kinderen in laten 

schrijven op onze school (bijvoorbeeld 

voor volgend schooljaar)? Vraag dan  

om een set inschrijfformulieren bij  

de administratie of bij de directie! 

Schoolplein 

We hebben dringend hulpouders nodig om buiten  
op het schoolplein toezicht te houden. 

Het gaat om de tijden:  
van 12:00 tot 13:15 uur.  

Uiteraard staat er een vergoeding tegenover, per keer 
dat u kunt helpen. Eenmaal in de week is ook prima.  

Alle kleine beetjes helpen! Uiteraard zijn we erg blij met 
de hulpouders die zich al aangemeld hebben! 

 
 

Schoolvoetbal 

We zijn weer uitgenodigd door de KNVB om mee te doen 
aan het schoolvoetbaltoernooi.     

De data zijn woensdag 25 maart en 1 april, de finales op  
8 april, als uitwijkdatum staat 22 april.  

Wij hebben van de organisatie van het schoolvoetbal 
doorgekregen dat speeldag 15 april komt te vervallen! 

Volgende week maandag krijgen de kinderen de  
gelegenheid om zich voor het toernooi op te geven.  
We hopen dat het evenals het vorig schooljaar een  
groot succes zal zijn! 

Uiteraard kunnen we niet zonder uw hulp en zijn we  
dan ook op zoek naar enthousiaste trainers/coaches. 
Bent u geïnteresseerd? Geef u dan op bij de leerkracht 
van uw kind! 

Hulp gezocht! 

29 OP 30 MAART: 

EU-Schoolfruit 

uitdeeldagen: 

Maandag 

Donderdag 

Vrijdag 

(voorlopig) 

Inmiddels zijn we gestart met de lessen van schooljudo.  
De lessen zullen op dinsdagen en woensdagen plaatsvinden.  

Schooljudo helpt leerkrachten al 15 jaar bij het creëren van een 
veilige en fijne sfeer binnen de groep. De judolessen worden op 
speelse wijze verzorgd door een Entretrainer, zo wordt een  
judoleraar genoemd.  

Aan de kinderen worden de Schooljudo waarden geleerd:  
vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid, 
discipline en plezier.  

Ook de leerkracht besteedt tijdens het lesgeven aandacht aan  
deze waarden, door bijvoorbeeld beweeglessen, praatplaten en 
filmfragmentjes. Dit jaar staat de waarde ‘samenwerken ’  
centraal. 

Schooljudo 

JSF/ JOC 


