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Belangrijke data 
 

5 oktober   Studiedag: Alle leerlingen zijn vrij    

6 oktober   Bezoek aan Fort Kijkduin - alle groepen      

8 oktober   Informatie - avond groep 8 (aanvang 19.00 uur)  

9 oktober   Informatie - moment (middag) groepen 1- 8  

    Via Social Schools         

12 - 16 oktober  Herfstvakantie 

19 oktober   Studiedag: Alle leerlingen zijn vrij 

21 oktober   NIO - afname groep 8 

22 oktober   Luizencontrole 

23 en 30 oktober  Lampionnen maken groepen 3 - 8 

26 oktober - 30 oktober Oudergesprekken  

2 november   Start inzamelingsactie Speelgoedbank 

4 november   Nationaal Schoolontbijt 

9 november   Aanvang aanbod schoolfruit 

11 november   Sint Maarten 

Leerlingenraad 2020-2021! 

Even voorstellen… de kanjers van onze nieuwe  

leerlingenraad!! De leerlingen in deze raad zijn op 

democratische wijze gekozen en vergaderen        

ongeveer eens per maand. Wilt u weten wat ze    

allemaal doen en organiseren voor de school?       

De kinderen houden gezamenlijk de pagina bij op 

onze website (onder het kopje ‘Eigenaarschap’). 

Heel veel succes Jayden, Mirthe, Lizzie, Simone, 

Lotte, Kimberly en Fayèn!!!   



 Thema: ‘Reis door de tijd!’ 

We werken tot de herfstvakantie met het schoolbrede thema ‘Reis door de tijd’! 

Wat biedt dit onderwerp veel toffe mogelijkheden!  

Op maandag 14 september stonden er opeens een paar wasvrouwen in de 

Lombokstraat, uit de tijd van Napoleon! Ze vertelden over de tijd waarin zij                                       

leefden en over de voorwerpen die toen allemaal werden gebruikt. We      

konden verschillende vragen stellen en hier en daar even een handje mee 

helpen. Maar bovenal waren deze dames ook nog eens erg grappig! De     

komende week staat ook nog in het teken van dit thema.                              

De Kinderboekenweek van dit schooljaar (‘En toen…?’) sluit hier wat          

onderwerp betreft mooi op aan! Zo 

 is er heel veel LEGO aangerukt om lekker over dit thema te kunnen bouwen; 

 leren de kinderen uit groep 3 van alles over Ridders, Jonkvrouwen en Kastelen; 

 duiken de kinderen van groep 7/8 in de tijd van de Uitvindingen; 

 gaan we de wasvrouwen nog een keertje tegenkomen tijdens ons bezoek in Fort 

Kijkduin; 

 mogen de kanjers van onze groepen 1/2 ook nog eens een ritje maken met een 

ECHTE bus (richting Fort Kijkduin); 

 heeft groep 5/6 een bezoekje gebracht aan de (oude) Rijkswerf;   

 heeft deze zelfde groep ook al een rondje Den Helder gedaan en geleerd over 

de geallieerden, bunkers en kunstwerken die in de buurt van onze school te 

vinden zijn; 

 zijn de kanjers van groep 5/6 ook al in School 7 geweest om daar meer te   

leren over onze eigen, mooie stad dankzij de Helderse Historische Vereniging;  

 heeft groep 4/5 al veel geleerd over planten, kruiden en specerijen die de    

Ontdekkingsreizigers meenamen vanuit het verre Oosten tijdens een 

bezoek aan Hortus Overzee; 

 heeft meneer Martin een ECHTE tijdmachine voor ons gebouwd;  

 doen de toppers van onze groepen 1/2 onderzoek naar de           

oorsprong van diverse stenen en wordt er veel geleerd over         

superinteressante opgravingen en de verschillende soorten dino’s! 

 

 

 



 Informatie - momenten 

Helaas! hebben we ons kijkmoment door de vernieuwde Corona - maatregelen in tijdsloten moeten 

afblazen. In principe zijn er nog geen wijzigingen voor het beleid dat gericht is op het primair           

onderwijs. Maar het ’voelt’ niet meer verantwoord dit kijkmoment door te laten gaan. Wij hebben nu 

besloten u op een alternatieve manier te informeren ( denkt u bijvoorbeeld aan een foto-slide show, of 

een filmpje). Deze zullen we met u delen via Social Schools, op vrijdagmiddag 9 oktober. 

In de week van 26 - 30 oktober zijn de oudergesprekken gepland. U heeft dan alle tijd om een en    

ander door te spreken aangaande de vorderingen van uw kind(eren).  

Let op: Enkel de informatieavond aangaande de afname van de NIO en het Voortgezet Onderwijs voor 

groep 8 gaat door op donderdagavond 8 oktober. 

De Kinderboekenweek (inmiddels gestart op 30 

september) staat dit schooljaar net als ons         

openingsthema geheel in het teken van de tijd en   

geschiedenis. Om het leesplezier van de kinderen 

te vergroten organiseren wij weer diverse            

activiteiten. Zo zijn we de week gestart 

met voorlezende / vertellende juffen en 

meesters. Best spannend voor ons om 

zomaar eens in een andere klas te zijn!!    

 

 Kinderboekenweek 2020: ‘En toen…?’ 

 Ouderbijdrage 

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

2020 - 2021. De ouderbijdrage is dit schooljaar wederom 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!  



 Even voorstellen…! 

Juf Sylvia - groep 1/2B 

Ik ben Sylvia Borst, ik ben aan het leren voor onderwijsassistent en loop op    

dinsdag en donderdag stage in de groep 1/2b. Pas begonnen, maar nu al onwijs 

naar m'n zin en vind het super leuk! Ik kom uit de apotheekwereld, heb jaren in 

apotheken gestaan als assistente, maar nu was de tijd daar om het roer om te 

gooien. En ben heel blij dat ik dat gedaan heb! De komende maanden ben ik op 

de Kluft te vinden, wellicht tot ziens! 

       

Juf Quincy - groep 3 

Mijn naam is Quincy Schakel. Ik ben 18 jaar oud en studeer aan Hogeschool 

Inholland. Ik zit nu in het tweede jaar van de PABO. Ik ga aankomend halfjaar 

stagelopen in groep 3 op de donderdag. Soms heb ik een stageweek en dan 

ben ik er de hele week. Hiervoor heb ik stage gelopen in groep 6 en in groep 

1/2. Ik vind het leuk om creatief bezig te zijn en om te sporten. Ik heb er heel 

erg veel zin in en kijk ernaar uit om weer nieuwe   

dingen te leren!  

 

Meester Bas - groep 4/5 

Mijn naam is Bas Ruijter ik ben 20 jaar. Ik woon in Burgerbrug met mijn vader, 

moeder en mijn broer. Ik heb dit jaar in februari mijn opleiding                  

onderwijsassistent behaald. Ik heb hierin 2 jaar stage gelopen bij leerlingen 

van 4 tot 12 jaar. Ik merkte hier dat ik werken met kinderen van deze leeftijd 

ontzettend leuk vind. Ik ben daarom dit jaar begonnen aan de opleiding PABO 

in Alkmaar. Verder hou ik ervan om te voetballen, fitnessen, zwemmen en 

ben ik graag met vrienden. Ik merk dat als ik een dag met kinderen heb gewerkt, dit mij vrolijk maakt 

en voldoening geeft. Ik vind de vreugde, het enthousiasme en de eerlijkheid van kinderen leuk en 

mooi om te zien.  Ik heb er super veel zin in!  

 Nationaal Schoolontbijt: Fit & Sportief!! 

Het duurt nog even, maar op woensdag 4 november doen wij als school weer mee met het Nationale 

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 voedsel-

allergie. Voor het volledige ontbijt en meer informatie kunt u verder terecht bij de 

volgende website: htps://www.schoolontbijt.nl/ontbijtpakket  



 Goed Doel 

 MR 2020 - 2021 De Kluft - ‘t Tuselant 

Wij presenteren u… onze MR 2020-2021! 

Bovenste rij van links naar rechts: Mevr. Simone van 

Straalen (leerkracht 't Tuselant), Dhr. Ivo Witte (ouder De 

Kluft), Mevr. Sandra van Beek (leerkracht De Kluft) 

Onderste rij van links naar rechts:  Dhr. John van der 

Graaf (ouder 't Tuselant), Mevr. Loes Hoek (leerkracht 

De Kluft), Dhr. Michiel Sanderse (ouder De Kluft) 

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR.) 

Dit is een verplicht orgaan waarin zowel de ouders als de leraren zijn vertegenwoordigd. Onze MR.  

bestaat uit drie ouders en drie leraren. Beide groeperingen worden voor twee jaar, middels een             

verkiezing, uit hun achterban gekozen. Daarna zijn zij, indien gewenst, herkiesbaar voor een volgende 

periode.                                                                                                                                                     

De MR. heeft o.a. als belangrijke taak de groei en de bloei van de school te bevorderen. Ook mag zij 

gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur. Afhankelijk van het onderwerp heeft zij 

advies- respectievelijk instemmingsrecht bij besluiten van het bestuur. De directeur is toegevoegd als 

adviserend lid en bespreekt met de MR. de lopende zaken binnen de school. Tevens zal hij vragen om 

advies en instemming van de MR. bij het vaststellen van bijvoorbeeld het Schoolplan en de               

nascholingsplannen. De vergaderingen van de MR., ongeveer om de 6 weken, zijn openbaar, tenzij er 

over personen wordt gesproken. Daarnaast is onze MR. middels een ouder (mevrouw Safiera de Loos) 

vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).  

Zoals ieder schooljaar willen we graag samen met de          

kinderen een steentje bijdragen aan de samenleving. Dit   

najaar steunen we De Speelgoedbank in onze eigen, mooie 

stad Den Helder. In het kader van ‘geven’ (onder andere in 

de tijd van Sint Maarten) willen we speelgoed inzamelen voor 

mensen die juist in deze periode minder te besteden hebben. 

Met name door de Corona - tijd is de vraag naar (gebruikt)     

speelgoed groter dan ooit! Wij informeren u zo snel als       

mogelijk verder na de herfstvakantie.  

 Sint Maarten 

Over Sint Maarten gesproken… we zijn momenteel aan het onderzoeken hoe de gemeente            

Den Helder dit najaar omgaat met Sint Maarten. Wanneer we meer weten laten wij het u weten!  



 ‘Reis door de tijd’! Wie is wie?! 

Het was de bedoeling om deze fotocollage te delen tijdens de kijk- middag en avond.  

Helaas lukt dit nu niet, maar zonde om u te onthouden. Wie is wie?! De kinderen ontvangen vandaag 

een formulier waar ze thuis de namen van de betreffende meester / juf thuis op kunnen schrijven. Als 

ze het formulier komende week ingevuld terug naar school meenemen komen ze in aanmerking voor 

een mooi prijsje!!  

 

  



Jarigen! 

 

1 oktober Chase Mosselman 

2 oktober Mees van der Meer 

8 oktober Jenoah van den Heuvel 

10 oktober Reza Borst  

14 oktober Hidde Kaper 

14 oktober Marius van Berlo  

15 oktober Chloë Kamminga  

18 oktober Abas Almaliki  

22 oktober Sonja Mohammed 

25 oktober Levi Georgiades 

29 oktober Jaylee Jongste  

 

Namens het team van De Kluft:  

Allemaal van harte gefeliciteerd!!!  

Nieuwe leerlingen! 

SUNS: Fit & Sportief!! BEDANKT!!! 

Afronding naschoolse activiteiten periode 1! 

Fiore Cansuur, Maci Gessel, Floortje Lutterman en  

Naomi Schaaf worden in de maand november 4 

jaar. Zij komen de komende tijd alvast in de    

groepen 1/2 wennen. 

Jazzlinn en Bradley Scholes starten op De Kluft na 

de herfstvakantie (groep 5/6 en 7/8), omdat ze al 

een poosje geleden zijn verhuisd. 

Welkom Fiore, Maci, Floortje, Naomi, Jazzlinn en 

Bradley! Wij wensen jullie heel veel (leer) plezier 

bij ons op De Kluft!!   

De eerste ronde naschoolse activiteiten is bijna ten einde! De groep ‘beeldend’ 

is deze afgelopen week voor het laatst bij elkaar geweest. Volgende week wordt 

er nog een keer op de djembé gespeeld. We wilden u eigenlijk via de informatie 

- bijeenkomst op 5 oktober de resultaten showen. Hoe we dit nu aan gaan    

pakken laten we u nog weten. Gelukkig gaat het schaken in de tweede periode 

nog even door! Daarnaast zijn we super - benieuwd naar de dans - en basket-

ballessen die dan zullen starten. De opkomst is in ieder geval nu al fantastisch!!  

Heeft u een tip voor een naschoolse activiteit? Wij horen het graag! 

Boy, Sophie en Hannah Molenaar:  

Heel erg bedankt voor jullie picknicktafel!! 

Hier gaan we heel lang van genieten!!! 

Vorige week waren de Den Helder SUNS weer 

bij ons op bezoek! We hebben geweldige       

vragen kunnen stellen, super-assists kunnen 

maken en fantastische jump - shots kunnen 

(laten) zien. Het was een TOP - dag!! 


