
Wij zijn gestart in groep 6a
en 6b met een English

Corner. De kinderen zijn hier
o.a. tijdens de inloop

enthousiast mee bezig om
hun spreekvaardigheid te

oefenen. Naast de Engelse
les vanaf groep 1/2, de

English Wednesday  en de
Engelse elementen in

school zijn wij bezig het
Engels steeds meer een
plek te geven binnen ons

onderwijs.
Op school werken wij met

coördinatoren, beleid
uitgevoerd door

leerkrachten, voor de
verschillende vakgebieden.

Zo ook voor Engels.

Wat een verrassing voor de
kinderen uit groep 7. Daar
was opeens de keeper van
AZ Marco Bizot in de MEET.

Hij heeft zelfs in het
Nederlandse elftal gekeept
tegen Spanje. De kinderen
konden vragen stellen over

gezonde voeding, welke
sporten hij nog meer leuk
vindt en wat hij eet op een
feestje. Wist u dat Marco
Bizot van duiken houdt en

na zijn voetbalcarrière
duikinstructeur wilt worden?

De vlogger van AZ kwam
nog in beeld. Ook wij zijn in
de klas goed bezig met de
vlogs voor de AZ Foodtour.

Marco Bizot



Nieuws van het

kinderdagverblijf!!

In ons thema ‘Op de boerderij’

zijn wij bezig geweest met

dieren en welke dieren er leven

op de boerderij. We hebben

n.a.v. foto’s een eigen

boerderij gemaakt. Ook

ontdekten we hoe stro voelt en

wat dieren daarmee doen. Bij

de PSL en de groepen 1/2

hielden de kinderen zich ook

bezig met dit thema.

Volg je voeten en kom
voetballen!!!

Messi, Frenkie,
Dusan….ooit zijn ze net als
iedereen begonnen bij een
club te gaan voetballen. Zie
jij jezelf later al staan op dat

grote veld? Kom bij ons
langs en train een paar keer
mee om te zien of jij het ook

zo leuk vindt.

Aanmelden kan via
www.hcsc.nl/205/voorinschri

jving of per email naar
jeugdvoetbal@hcsc.nl. 

Wij geven u hierbij een
overzicht van de

goedgekeurde sneltesten.
Alleen deze erkende testen

zijn geldig.

Klik hier voor de link.

http://www.hcsc.nl/205/voorinschrijving
http://www.hcsc.nl/205/voorinschrijving
mailto:jeugdvoetbal@hcsc.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/03/10/ontheffingen-antigeentesten



