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Belangrijke data 
1 oktober   NIO-afname groep 8 

2 oktober    Opening Kinderboekenweek 

7 oktober    Maatjes - lezen 

16 oktober   Informatiemiddag / avond alle groepen 

    (Vrije inloop van 17.30 - 18.30 uur)  

    en afsluiting thema: Boekenruilbeurs 

19 - 27 oktober  Herfstvakantie 

30 oktober, 7 november Lampionnencircuit groepen 3 - 8 

4 november   Luizencontrole 

4 november   Start inzamelingsactie Morefire Brassband 

4 - 8 november  Eerste ronde 10 - min. gesprekken 

6 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) 

21 november   Sintcircuit groepen 3-8 

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

Vernieuwde website! 

Vanaf dit schooljaar werken wij met Social Schools, een online communicatie-

platform voor het basisonderwijs. Het doel is om u als ouder meer inzicht te geven 

in wat er  gebeurt op school en in de groepen. Bent u nog niet aangemeld? Wij     

willen u vragen het alsnog te doen. Het is voor ons als school erg handig, en voor u 

als ouder /  verzorger bovendien ook erg leuk. Heeft u vragen? U kunt terecht bij de 

heer Youri Opmeer of mevrouw Annemieke Hoogschagen. Ook is onze vernieuwde 

website (ook vanuit Social Schools) op woensdag 18 september officieel               

gelanceerd! Voor de lancering hebben we samen met alle scholen van Meerwerf 

een videoclip gemaakt. Deze vindt u terug op www.dekluft.meerwerf.nl.  



 Thema: Over vervoersmiddelen en techniek! 

We werken tot de herfstvakantie met het schoolbrede thema over            

vervoersmiddelen en techniek. Wat biedt dit onderwerp veel mogelijkheden! 

Op maandag 19 september stonden er opeens in de Lombokstraat allemaal 

verschillende voertuigen verzameld: Een trekker, een taxi, een caravan, een 

camper, een Porsche, een politiemotor en een gemotoriseerde grasmaaier! 

Er konden allerlei verschillende vragen worden gesteld aan de bestuurders, 

er kon even onder de motorkap gekeken worden en soms mocht je zelfs 

even in het voertuig zitten! De komende weken staan ook allemaal nog in het teken van 

dit thema. De Kinderboekenweek van dit schooljaar (‘Reis mee! Over voertuigen’) sluit 

hier wat onderwerp betreft mooi op aan. Zo 

 hebben verschillende groepen een ritje gemaakt met een Connexxion bus; 

 bouwen we met LEGO echte voertuigen; 

 hebben we met verschillend speelgoed op wieltjes gespeeld op Wieltjesdag; 

 zijn alle leerlingen uit de groepen 1/2 met een versierde fiets / step op school 

gekomen en hebben ze deze geshowd aan alle andere kinderen; 

 hebben alle leerlingen uit de groepen 1/2 een uitgebreide uitleg gekregen 

over de technische kant van de fiets van fietsenmaker Martin;  

 brengt een echte helikopterpiloot een bezoek aan onze bovenbouwgroepen; 

 mogen we een kijkje nemen in de werkplaats en showroom van Autobedrijf 

Groet; 

 zit er misschien nog wel een tochtje in op de Texelse veerboot en in een NS 

trein; 

 hebben we een echte vliegtuigjes-vouw-wedstrijd georganiseerd; 

 zijn er inmiddels raketten gelanceerd;  

 hebben we twee sloopauto’s beschilderd in samenwerking met kunstenaars 

Femke Kempes en Machteld Aardse (bekend van de kunstlichtroute in Den 

Helder) onder mom van… ‘Ik ga op reis en ik neem mee…’ (en hebben we 

de voorpagina van het Noord - Hollands dagblad, de Helderse Courant     

gehaald!).   



Vacature 

 

Informatieavond en boekenruilbeurs 

Op woensdagmiddag / avond 16 oktober vindt onze jaarlijkse informatie - avond plaats.   

U wordt tijdens deze middag / avond geïnformeerd over alles wat er plaatsvindt in de groep van uw kind 

komend schooljaar.  Deze informatie bieden wij eens per jaar en wij hechten daarom veel belang aan 

uw komst.   

U bent van harte welkom tussen 17.30 – 18.30 uur in het lokaal van uw kind. Door inloop bent u 

in de gelegenheid om meer groepen te bezoeken.  

U kunt uw zoon / dochter meenemen naar school. Zij zullen u zelf vertellen over de werkwijze die wij op 

school inzetten. Daarnaast is de groepsleerkracht aanwezig om u te informeren over andere zaken.   

Ook kunt u het werk bewonderen waar alle kinderen deze huidige periode hard aan (hebben) 

(ge)werken(t).  

Tijdens deze informatieavond vindt er een boekenruilbeurs 

plaats in de aula! 

De kinderboekenweek sluiten we op diezelfde woensdagmiddag / 

avond 16 oktober af met een boekenruilbeurs. Wat gaan we doen? 

 Alle kinderen kunnen de (prenten)boeken van thuis, die ze niet meer lezen, meenemen naar 

school; 

 In ruil voor ieder ingeleverd (prenten)boek krijgen ze van de leerkracht een ‘voucher’ (bonnetje); 

 Dit bonnetje kan worden ingeleverd tijdens de informatieavond op de boekenruilbeurs in de aula; 

 In de aula staan alle te ruilen boeken uitgestald. Wij hopen dat ieder kind weer met een mooi / 

leuk /  interessant boek naar huis gaat! 

Voor de zomervakantie is er helaas, door allerlei  onvoorziene     

omstandigheden een vacature ontstaan, naast mevrouw Melanie 

Kok voor twee dagen in groep 1/2C. Uiteindelijk hebben we een hele  

fijne leerkracht gevonden in mevrouw Lisanne Spijker. Lisanne is de 

moeder van Eline (groep 6) en Jurre (groep 1/2A) en was destijds 

bereid om tijdelijk bij ons aan de slag te gaan, na een periode niet in 

het onderwijs gewerkt te hebben.  

Helaas voor ons heeft Lisanne ambities op andere vlakken. Zij zal 

dus niet voor een langere periode bij ons blijven. Wij zijn daarom 

druk op zoek naar een goede vervanger voor haar. Totdat we een 

goede andere leerkracht hebben gevonden blijft  Lisanne gelukkig 

bij ons (uiterlijk tot de kerstvakantie).             

Momenteel is er nog geen vervanger, de vacature zal daarom vanaf 

nu breed uitgezet gaan worden. Mocht u nog iemand  kennen die 

interesse heeft, wij houden ons aanbevolen!  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fhoevenschool.poolsterscholen.nl%2FPortals%2F100%2FPUBMOD%2F20100%2FBoekenruilbeurs.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fhoevenschool.poolsterscholen.nl%2FNieuws%2Fart%2F20100&docid=MiPr1q6fqlLcOM&tbnid=x0PTDbXqy5h


 

Even voorstellen... 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Giovanni van Scherpenzeel, ook wel bekend als mees-

ter Gio van groep 8 op basisschool de Kluft. Ik studeer om meester te     

worden. Momenteel zit ik in mijn derde jaar. Je kan mij niet missen, ik 

ben namelijk 2.00m lang. In mijn vrije tijd spreek ik veel af met mijn 

vrienden. Verder doe ik aan basketbal en werk ik in de weekenden in 

de horeca bij het restaurant Kade 60.  

Aangenaam kennis te maken met jullie!  

Ouderbijdrage 

Graag wil de activiteitencommissie u vragen om de ouderbijdrage voor het huidige schooljaar 2019 - 

2020. De ouderbijdrage is dit schooljaar vastgesteld op €17,50. Wij gebruiken de bijdrage voor o.a.:   

De collectieve schoolverzekering;  

De gebeurtenissen rondom de feestdagen zoals: sint maarten, sinterklaas, kerst, pasen;  

De traktaties bij de sportieve activiteiten zoals: schoolbasketbal, schoolvoetbal, schoolhandbal.   

Wij willen u verzoeken dit bedrag over te maken naar het bankrekeningnummer van   

de AC OBS De Kluft, t.w. NL 20 ABNA 0977536033.   

Graag met vermelding van de naam van uw kind(eren).  

Namens de activiteitencommissie en natuurlijk alle  

leerlingen: Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!  

  

 

Hallo, Mijn naam is Larissa 

en ik ben 18 jaar oud.  

Ik kom uit Den Helder en ik 

ben eerstejaars Pabo       

student. Ik loop het komende 

half jaar stage bij                

juf Suzanne in groep 4 / 5. 

Ik heb de opleiding gekozen, 

omdat ik het lesgeven een 

erg mooi beroep vind. Daarbij vond ik de               

basisschool een leuke en gezellige tijd. Dat was ook 

een reden waarom ik dit beroep heb gekozen.  

Ik heb er heel veel zin in! 



 

Jarigen! 

 

8 oktober Jenoah van den Heuvel 

9 oktober Kyan Ringma 

10 oktober Reza Borst  

14 oktober Hidde Kaper 

14 oktober Marius van Berlo  

15 oktober Chloë Kamminga  

17 oktober Miths Landaal  

18 oktober Abas Almaliki  

22 oktober Sonja mohammed 

25 oktober Levi Georgiades 

26 oktober Jillah Veenstra 

29 oktober Jaylee Jongste  

  

Nieuwe leerlingen 

Jenoah van den Heuvel, Sonja Mohammed en 

Jillah Veenstra starten de komende periode     

officieel in groep 1/2.  

 

Welkom Jenoah, Sonja en Jillah!   

Wij wensen jullie een hele fijne en leerzame tijd  

bij ons op school! 

Allemaal van harte 
gefeliciteerd namens 
Team De Kluft! 

Dag van de leraar 

Wij hebben alvast vandaag de dag van de   

leraar (5 oktober) gevierd!   

Enorm bedankt Zeezicht catering,                 

de lunch was heerlijk!! 


