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Belangrijke data 
 

29 oktober, 5 november Lampionnencircuit groepen 3 - 8 

4 november   Luizencontrole 

4 november   Start inzamelingsactie Morefire Brassband 

4 - 8 november  Eerste ronde 10 - min. Gesprekken 

6 november   Staking: De school is gesloten 

7 november   Nationaal Schoolontbijt 

11 november   Rondleiding Kampanje groepen 4, 5, 6, 7 

11 november   Aanvang aanbod schoolfruit 

11 november   Sint Maarten  

    (School open 18.00 - 19.00 uur) 

12 november   AC - bijeenkomst (Aanvang 19.30 uur) 

20 november    MR - bijeenkomst (Aanvang 19.15 uur) 

    Locatie: ‘t Tuselant 

21 november   Sintcircuit groepen 3-8 

26 november   Voorstelling LEF! Groepen 4, 5, 6, 7 

    18.45 - 19.45 uur in De Kampanje 

5 december   Sinterklaas op school 

18 december   Kerstviering hele school en                  
    kerstvoorstelling groep 3 

21 december   Eerste dag kerstvakantie 

27, 28, 30 december  Schoolbasketbal 

De Kluft gaat voor gezond! (1) 

Volgende week donderdag, 7 november doen wij als school weer mee met het Natonale Schoolontbijt. 

Wij ontbijten op deze dag vanaf half 9 allemaal op De Kluft! Op deze 

manier willen we de kinderen leren waarom het zo belangrijk is om    

gezond de dag te starten. Ontbijten geeft energie, levert belangrijke 

voedingsstoffen, helpt de stoelgang en laat kinderen minder snel naar 

ongezonde tussendoortjes grijpen. En het is natuurlijk heel gezellig om 

samen te ontbijten. Het ontbijtpakket zal bestaan uit brood, beleg,     

drinken maar natuurlijk ook groente en fruit. Ook is er aandacht voor 

kinderen met een voedselallergie. Voor het volledige ontbijt en meer 

informatie kunt u verder terecht bij de volgende website: 

htps://www.schoolontbijt.nl/ontbijtpakket  



Nieuwe groepsleerkracht groep 1/2C 

 

De Kluft gaat voor gezond! (2) 

Met ingang van de week van 11 november ontvangen we weer 20 weken lang (tot half 

april 2020) drie stuks fruit / groente per week per leerling. De leverancier doet zijn uiterste best om een 

lekker, vers en gevarieerd aanbod groente en fruit te leveren. Wij zullen samen met de kinderen op 

zoek gaan naar de herkomst van het product en bespreken hoe lekker en gezond groente en fruit      

eigenlijk zijn! Er wordt ook weer gezorgd voor verrassende producten (zoals eerder de pomelo en de 

rettich), zodat de kinderen nieuwe producten en smaken kunnen ontdekken.                                        

Voor u nog een aantal belangrijke zaken op een rij: 

 

De leveringsdag van het fruit op De Kluft is dinsdag.         

Dit betekent dat de kinderen op woensdag, donderdag en 

vrijdag het fruit in de groep krijgen aangeboden. 

Er is een oudergroep samengesteld die zich zal buigen over 

het klaarmaken en uitdelen van het fruit gedurende de week. 

 

Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een 

waardevolle investering in de gezondheid van 

de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de klas eten van groenten en fruit is een 

effectieve, en voor de kinderen vooral een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen. Wij hopen 

dat u dat óók vindt!  

Zoals u eerder heeft kunnen lezen is er voor 

de zomervakantie helaas, door allerlei         

onvoorziene omstandigheden, een vacature 

ontstaan naast mevrouw Melanie Kok voor 

twee dagen in groep 1/2C. Gelukkig hebben 

we een nieuwe collega gevonden in mevrouw 

Yvette Heuvelman!                                        

Juf Yvette zal beginnen per 1 januari 2020. Tot 

die tijd zijn we natuurlijk nog enorm blij met 

mevrouw Lisanne Spijker die tot dan bij ons 

zal blijven.  

 

Hiernaast stelt juf Yvette zich aan u voor:  



Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere 

medewerkers uit het basisonderwijs, speciaal              

basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs maken 

zich nog steeds ernstig zorgen over de  toekomst van 

het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De      

afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor    

gevraagd aan de politieke partijen in  Den Haag. Maar tijdens de algemene politieke beschouwingen 

werd duidelijk dat dit kabinet niets extra wil investeren in onderwijs. We hebben de investeringen    

echter keihard nodig om het lerarentekort aan te pakken! 

De werkdruk in het primair onderwijs is hoog. Uit onderzoek blijkt dat 1 op 4 leraren rondloopt met 

burn-outklachten. Gelukkig krijgen de scholen nu wel extra geld om die werkdruk aan te pakken, maar 

de salarissen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs zijn nog steeds relatief laag. Mede hierdoor 

zijn de afgelopen jaren veel leraren gestopt of uitgevallen. We kampen hierdoor met een lerarentekort, 

dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien!  

Voor de zomervakantie konden we eigenlijk al geen leraren vinden om onze vacatures in te vullen. 

Gelukkig hebben we in een ouder (mevrouw Lisanne Spijker) en een LIO (Leerkracht In Opleiding,     

meneer Yorick Voormanns) twee supergoede krachten gevonden. En uiteindelijk hebben we nu dan 

mevrouw Yvette Heuvelman als fijne, nieuwe collega erbij. Maar als dit zo doorgaat betekent het 

straks dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor iedere klas een leraar kunnen vinden.      

Daarom zullen de schooldeuren van De Kluft op 6 november gesloten blijven, teneinde deel te kunnen 

nemen aan de stakingsactie. Wij begrijpen dat we verschillende gezinnen hiermee in de problemen 

brengen in verband met opvang. Daarom hopen wij op uw begrip.  

Heeft u vragen over de staking? U kunt altijd bij een teamlid terecht voor informatie. 

Staking 

Inzamelingsactie Brassband! 

De Brassband ‘More Fire’, wie kent ze niet!!?? De band is vaak 

bij Helderse evenementen te vinden en heeft al meerdere malen 

op De Kluft een supergezellig, spectaculair optreden verzorgd. 

Bijvoorbeeld tijdens de opening van ons nieuwe gebouw of de 

start van een nieuw thema. Onlangs heeft een brand een         

gedeelte van hun instrumenten verwoest, de gehele achterhoede 

van de brassband zeg maar. Omdat wij graag iets willen doen 

voor onze mooie stad Den Helder hebben we samen met de   

leerlingenraad het idee opgevat dit keer een inzamelingsactie op 

te starten voor deze band. Hoe en wanneer deze plaats zal     

vinden hoort u zeer binnenkort van ons, maar dit zal in ieder   

geval plaats vinden op een vrijdagmiddag, ergens aan het einde 

van deze maand november!     



 

LEF! 

Nog even een kleine reminder voor de ouders waarvan de   

kinderen deelnemen aan LEF (groepen 4, 5, 6 en 7): Kaarten 

voor de voorstelling (dinsdagavond 26 november, aanvang 

18.45 uur) kunt u bestellen bij De Kampanje. Dit kan aan de 

kassa of telefonisch (0223-674664) vanaf 19 november. Doe 

dit tijdig, want: vol = vol! De kaarten kosten € 3,50 per stuk 

(een drankje is niet bij de prijs  inbegrepen).                           

Wij hebben er enorm veel zin in!!! 

Suns 

Ruilbeurs 

Voor de herfstvakantie verrasten de Den Helder Suns onze groepen 6, 7 en 8 weer met een          

supertoffe clinic. En… binnenkort is het de beurt aan alle jongste fans bij ons op school!  

Wat een geweldig succes was het! Wat heeft     

iedereen veel mooie, leuke boeken ingeleverd en 

wat was het druk tijdens het echte ruilmoment! 

Het is zo’n geweldig evenement geworden, dat we 

het zeker vaker gaan organiseren. De             

overgebleven boeken hebben we voor een deel in 

onze eigen boekenkast gezet, zodat kinderen ook 

op school nieuwe boeken hebben om te kunnen 

lezen. Andere boeken die over zijn gebleven     

willen we gaan plaatsen in een ruilkastje op 

school, zodat iedereen actief kan blijven ruilen.  



 

Bezoek aan autobedrijf Groet 

Graag bedanken we autobedrijf Groet voor de hele interessante, leerzame maar ook leuke uitleg over 

een heel mooi bedrijf!                                                                                                                               

♣ Kijkje in de werkplaats genomen; 

♣ De showroom bewonderd; 

♣ Enorm veel interessante dingen geleerd over van alles dat komt kijken bij een autobedrijf;  

♣ Uitgebreide uitleg gehad over de verschillende gebruikte technieken; 

♣ Goodiebag in de pocket!! 

Winnaars kleurwedstrijd en 
vliegtuigjeswedstrijd 

De winnaars van de vliegtuigjes- en tekenwedstrijd zijn bekend.  

De aula was te klein voor de enorme afstanden die gegooid        

werden. Wat was het een spektakel!! Ook werden de winnaars van 

de mooist versierde vliegtuigjes onthuld en werd bekend welke    

kinderen een opblaasbare connexxionbus hadden gewonnen met 

de tekenwedstrijd. Hebben we het thema zo leuk afgesloten??… 

zeker weten !!  

Tafels oefenen 

Kennis van de tafels hebben is nog steeds een belangrijk onderdeel van 

het rekenonderwijs. Je kunt ze overal voor gebruiken. Berekeningen over 

afmetingen, berekeningen met geld… we merken dat we er nog meer 

aandacht aan moeten besteden in de klas. Maar ook thuis kan het         

natuurlijk spelenderwijs worden geoefend. Helpt u ons mee?                  

De groepsleerkrachten zullen de opdrachten die de kinderen krijgen ook 

delen via Social Schools! Alvast bedankt!  



 

Jarigen! 

 

4 november  Britt Boersma 

9 november  Lou Roggeveen                           

9 november  Xin Yi Hu                                   

10 november  Amy - Lynn Bakema      

11 november  Kyle Heidema  

14 november  Gala Zurera Koster                     

15 november  Romano van Wolferen 

18 november  Alyssa van Windt                       

22 november  Siobhan Quispel 

23 november  Charly Overgaauw                    

27 november  Rylee Tijm 

28 november  Diza Felix  

 

Namens het team van De Kluft:  

Allemaal van harte gefeliciteerd!!!  

Nieuwe leerlingen 

Joey Boot (1/2) en Sanne Bruijstens (4/5) zijn de 

afgelopen weken officieel bij ons gestart op 

school. Romano van Wolferen komt de            

aankomende periode alvast wennen voor zijn 

vierde verjaardag.   

Welkom Joey, Sanne en Romano! Wij wensen 

jullie een hele fijne en leerzame tijd bij ons op 

school!  

Sint 

Op maandag 11 november is het Sint Maarten. De school is 's avonds van 18.00 uur tot 19.00 uur       

geopend (hoofdingang Lombokstraat). Alle kinderen zijn dan van harte welkom om een liedje bij ons te 

komen zingen en natuurlijk wat lekkers op te halen! De kinderen komen ook bij elkaar 'Sint Maarten'. Dit 

gebeurt op maandag 11 november onder schooltijd. De kinderen van groep 1-2 brengen tevens met hun 

lampion een bezoek aan Ten Anker. Op uitnodiging maken zij daar een rondje 

om hun lampionnen te showen en een liedje te zingen! 

Sint Maarten  

Op 5 december is het weer zover: 

Sinterklaas zal dan tijd vrijmaken om onze school te         

bezoeken. En hij heeft een hele mooie verrassing voor ons! 

De Sint zal arriveren tussen 08.30 uur en 09.00 uur. Mocht u 

in de gelegenheid zijn even een  kijkje te willen nemen bij 

zijn aankomst, u bent dan van harte welkom op het voorplein                 

            (Javastraat)!  

Bedankt Petra Wisse voor de mooie foto! 


