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Belangrijke data 

 
3 - 14 februari   10-min. gesprekken (groep 1 - 7,     

               groep 8 volgt later) 

14 februari   Rapportfolio’s mee naar huis 

15 februari   Eerste dag voorjaarsvakantie 

 24 februari   Eerste schooldag 

Week 10, 11 en 12  Crea-workshoprondes 

2 maart   Luizencontrole 

11 maart   Studiedag: Alle leerlingen zijn vrij 

18 maart   Scholierenveldloop 

25 maart   Schoolvoetbal 

 
U ontvangt deze periode een uitnodiging voor de oudergesprekken 

die in de weken voor de voorjaarsvakantie plaatsvinden voor de kinderen in de groepen 1-7.                                  

Voor de volledigheid nog even op een rij: 

- Drie maal per jaar is er een ronde oudergesprekken waarin we u graag willen informeren over de 

vorderingen van uw kind; 

- Twee maal per jaar is er een schriftelijke rapportage: voor het eerst in de periode 

rond de voorjaarsvakantie, de eindrapportage tegen de zomervakantie. 

Voor de kinderen van groep 8 worden er na de voorjaarsvakantie       

adviesgesprekken gepland. 

 

Dit jaar zijn we gestart met de ontwikkeling van een rapportfolio.        

We zijn supertrots dat uw zoon/dochter zijn/haar rapportfolio voor het 

eerst aan u kan presenteren!! Wilt u uw kind volgende week een stevige 

grote ‘shopper’ meegeven? Dan gaat het rapportfolio daarin mee naar 

huis en blijft het mooi! 

 

 

Oudergesprekken en rapporten 



Staking 

In de aanloop van de tweedaagse onderwijsstaking van afgelopen week werden er verschillende     

acties bedacht binnen onze stichting Meerwerf basisscholen. Dit keer wilden we echt iets DOEN!! 

En wat zijn we trots!! De ‘Be a man, be a teacher’ campagne 

met onze ’eigen’ meester Robert Thran heeft het landelijke 

nieuws gehaald! Niet alleen werd een selectie van de groep   

uitgenodigd bij Jinek. Ook haalde de actie de voorpagina van 

het Noordhollands Dagblad en werden er verschillende items 

via NH Nieuws geschoten. Kortom, over aandacht geen klagen! 

De verschillende scholen    

bedachten daarnaast eigen 

acties. Zo stond De Dijk in het 

winkelcentrum van De 

Schooten om daar ons mooie 

vak te promoten en liep de                    

Jac. P. Thijsseschool met     

flyers door het stadcentrum 

van Den Helder. Tevens      

gingen verschillende collega’s naar Amsterdam, om deel te nemen aan de mars.  

Ons team nam contact op met het ROC om daar te mogen flyeren. Helaas hadden de studenten  

toetsweek dus bleek het bereik niet al te groot en hebben we het moeten afblazen. Wel konden we 

terecht voor een presentatie op het gastvrije Lyceum van Scholen aan Zee! En niet geheel zonder  

resultaat: Er hebben zich inmiddels negen leerlingen aangemeld om een dag(deel) mee te lopen met 

ons! Tevens hebben we hiermee de voorpagina         

gehaald en heeft onze eigen juf Simone D’hondt een 

interview gegeven via Regio 

Noordkop.  

U kunt het filmpje via de link 

terugkijken die we o.a.    

hebben gedeeld op onze 

facebookpagina.  

BEDANKT Scholen Aan 

Zee voor jullie gastvrijheid!! 

 



Bedankt!!  

Via deze weg willen we nog even Femke de Boer (moeder van   

Liz Boerrigter, groep 3/4) in het zonnetje zetten in verband met al 

haar hulp van de afgelopen weken. Mevrouw Hannah Paarlberg, 

onze onderwijsassistente kon enige tijd niet werken en Femke 

heeft haar vervangen. Er waren geen invalkrachten beschikbaar 

en Femke heeft ons naast haar eigen baan enorm uit de brand 

geholpen. Femke, je bent een topper. BEDANKT!!  

Even voorstellen! 

Hallo allemaal! Mijn naam is Lars Baanvinger. Onlangs ben ik begonnen met 

de opleiding tot leraar basisonderwijs. In dit half jaar zal ik mijn eerste jaar op 

de PABO gaan afsluiten. Dit ga ik doen bij groep 1/2b. Ik kijk ontzettend uit 

naar dit halfjaar, waarin ik veel hoop te beleven en mijzelf verder te kunnen 

ontwikkelen, om over drie jaar zelfstandig voor de klas te kunnen staan!  

Spreekbeurt Noor Stedema: Seaway Aimery 

Hoi, ik ben Noor. Ik zit in groep 6  en mijn spreekbeurt ging over de Seaway Aimery. We zijn met de 

klas naar de boot gegaan. De boot is heel  groot en we hebben daar ook nog lekker gegeten. En we 

hebben er een rondleiding gehad van de captain. De Seaway Aimery is een boot die voor het      

windmolenpark werkt. En zij is gebouwd in 2015 en was klaar in 2016 en is in Londen  

gebouwd. Noor, we vinden het superleuk dat jij dit hebt georganiseerd voor je groep.  

      Goed gedaan!!          

Spaanse les 

 

 

We zijn gestart met een pilot van Spaanse lessen in de bovenbouw voor 

een aantal kinderen. Deze worden gegeven door mevrouw Abigail Gil.    

Superleuk en interessant om te horen hoeveel er wordt opgestoken in zo 

een korte tijd!  



Leerlingenraad 
 

Vorig schooljaar zijn we gestart met een leerlingenraad. De leerlingen in deze 

raad zijn op democratische wijze gekozen en vergaderen ongeveer eens per 

maand. Op deze pagina stellen deze kanjers zich voor! Ook kunt u informatie 

terugvinden op onze website onder het kopje ‘Eigenaarschap’.   

 

Hoi ik ben Rhyona, Ik ben 11 jaar oud en ik zit in groep 8. Ik zit op dansen en ik vind het leuk om 

met dingen te experimenteren. Ook vind ik het leuk om te koken en te bakken. In mijn vrije tijd 

teken ik graag en knutsel ik vaak. Ik vind het leuk om naar school te gaan en heb veel zin om 

naar de middelbare school te gaan. Ik ben onderdeel van de leerlingenraad op deze school. Ik 

ben de voorzitter van de leerlingenraad en mijn taak is om de agenda te maken 

voor een vergadering, dus wat we allemaal gaan doen in een vergadering en om 

de orde er een beetje te houden in de vergadering en als iemand wat moet zeggen kan ik de beurt 

aan iemand geven.  

Hoi, mijn naam is Senne. Ik ben 12 jaar oud en zit in groep 8 en ik zit in de leerlingenraad van De 

Kluft want ik ben gekozen door de klas. In mijn vrije tijd kook ik het liefst en ik wil later ook kok   

worden. Ik vind het leuk om te gamen en buiten te spelen. Mijn hobby's zijn koken, bakken, fietsen, 

buitenspelen, gamen en sporten.  

Hoi, mijn naam is Hailey. Ik zit in de leerlingenraad van De Kluft. Ik ben gekozen omdat ik rustig ben 

en goed met mensen kan overleggen. Ik ben 9 jaar oud en zit in groep 7. Mijn hobby's zijn zwem-

men, lezen, tekenen, knutselen en Youtube kijken. Ik zit op hip-hop bij Rik Niks. Ik zit in de            

leerlingenraad omdat ik het leuk vind om met andere kinderen dingen te bespreken. Ik hou heel erg 

van dieren in het bos en in het wild. In mijn vrije tijd lees ik Fantasia van Geronimo Stilton, knutsel ik 

en teken ik. Soms ga ik naar het bos met mijn hond Kensi om haar uit te laten, dan zoek ik ook naar 

paddenstoelen. Mijn favoriete plek om te zijn is het strand, omdat de golven mij rustig maken. Ik ben 

een natuurliefhebber, ik hou van alles in de natuur. Mijn favoriete seizoenen zijn winter en de lente. Winter omdat 

ik van sneeuw hou en lente omdat ik van warm, maar niet te warm hou. Later wil ik laborant worden. 

Later wil ik ooit naar Australië gaan.  

Hallo mijn naam is Féline. Ik zit in de leerlingenraad. Ik hou van paarden en luister graag radio. Ook 

Youtube kijken vind ik leuk! Wat doet de leerlingenraad? We bespreken dingen die in de  

ideeënbus zitten. Soms kunnen dingen echt niet. Als we dan in de klas zijn dan bespreken we  

dingen die niet kunnen. 

Mijn naam is Mirthe en ik zit in de leerlingenraad. Ik ben 8 en ik zit in groep 5. Ik zit op  scouting dat vind 

ik leuk. In de leerlingenraad bespreekt iedereen dingen die de kinderen in de klas graag zouden        

hebben. Ik vind het leuk om in de leerlingenraad dingen te bespreken. Later word ik taartenbakker.        

Ik heb een broertje. Hij heet Mats en is vier jaar en zit in groep  1. 

Hoi ik ben Lotte. Ik ben 10 jaar oud en ik houd van paarden en schrijven. Ik zit in groep 6 en in de 

leerlingenraad, omdat ik gekozen werd door groep 4/5. Ik zit nu nog steeds in de leerlingenraad, 

want we gingen vorig jaar maar twee keer. Van groep 6 zitten er 2 kinderen in de leerlingenraad: 

Feline en ik. En van groep 7 zit Hailey erbij. In mijn vrije tijd knutsel ik veel. Ik houd ook van       

schrijven en spelen. Ik ben veel bezig op school met mijn best doen. Mijn lievelingsvak is spelling, 

taal, en schrijven. Ik zit nu 4 jaar op De Kluft en het is een top school. 



 

Jarigen! 

 2 februari  Annemarijn Bot 

5 februari  Ninte de Vos 

9 februari  Simone Ploeg 

12 februari  Sanjar Husagic 

14 februari  Floris van Bijleveld 

16 februari  Lizzie van den Berg 

16 februari  Demi van Koningsbruggen 

19 februari  Rilana van Velsen 

21 februari  Colin Hoogendam 

21 februari  Vejayly Schoorl 

23 februari  Kim Siemens 

23 februari  Lara Teterissa 

24 februari  Hailey Borst 

24 februari  Stern de Vos 

26 februari  Ruben Silver 

Allemaal namens team De Kluft: 

Van harte gefeliciteerd!  Verkleedfeest  

Schaken 

Rabo AZ foodtour 

Wat een feest was het weer om iedereen in de mooist denkbare verkleedcreatie op school te zien. Wat 

maken jullie er ieder jaar een werk van!!  Kabouters, Superhelden, Transformers, Elsa’s, Prinsessen, 

Draken, Bruiden… zelfs Koby Bryant was weer even echt aanwezig!  

Overdag waren er superveel gezellige activiteiten te doen, waaronder de winterspelen, de polonaise 

en een ware muziekset van DJ Martin Selsix. Ook ‘s avonds was DJ Martin Selsix van de partij en ging 

groep 7 en 8 los op zijn toffe muziek! 

De foto’s kunt u binnenkort terugvinden via ‘Mijn Albums’. We hebben het wachtwoord met u gedeeld 

via Socials Schools. DJ Martin Selst: BEDANKT voor de geweldige muziek en alles er omheen!! 

Onze schaakmeesters hebben zich de           

afgelopen twee weken weer van hun beste kant 

laten zien tijdens het schoolschaaktoernooi. Na 

een eerste speelronde mochten onze kanjers 

uitkomen in de finalepoule!, waar ze uiteindelijk 

de vierde plaats hebben weten te bemachtigen. 

Tess, Emil, Can Mustafa en Bart: Wij zijn trots!!! 

Graag bedanken we Rogier Bruin wederom voor 

de fantastische training en begeleiding.  

Binnenkort start groep 8 met de Rabo AZ Foodtour. 

Dit is een compleet interactief lesprogramma voor 

waarin voedsel en gezonde voeding centraal staat. 

Leerlingen duiken in thema’s als gezond eten,   

etiketten lezen en sportvoeding. Elke les behandelt 

een actueel voedsel- of gezondheidsthema en op 

heel verschillende manieren! Zo komt er een AZ-

voetballer op bezoek, 

en gaan de kinderen 

aan de slag met het 

maken van vlogs. En 

meester Robert… die 

denkt na over een 

carrière switch.  


