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Belangrijke data 
 

4 november   Nationaal Schoolontbijt 

9 - 13 november  Inzamelingsactie De Speelgoedbank 

9 november   Aanvang aanbod schoolfruit 

11 november   Sint Maartenviering op school (overdag) 

19 november   Sintcircuit groepen 3 - 8 

4 december   Sintviering 

16 december   Kerstviering gehele school en  

    kerstvoorstelling groep 3 

19 december   Eerste dag kerstvakantie 

De Kluft gaat voor gezond!  

Afgelopen woensdag 4 november hebben wij als school weer samen 

meegedaan aan het Nationale Schoolontbijt. 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.                                               

Het ontbijtpakket bestond dit maal uit brood, beleg, drinken maar natuurlijk ook groente en fruit.  

We hebben een hele fijne start van de ochtend gehad, door de tijd met elkaar te nemen, samen       

gezellig te kletsen en een gevarieerd ontbijtje te maken!  

 



 De Kluft gaat voor gezond!  

Met ingang van de week van 9 november ontvangen we weer 20 weken lang (tot half 

april 2021) 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.                                        

 

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. Wij raden u 

aan toch altijd een tienuurtje mee te geven aan uw 

kind(eren). De ervaring leert dat - afhankelijk van het     

aangeboden product - de hoeveelheden niet altijd vullend 

zijn.  

 

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!  

 Nieuwe collega! 

Bij PSL Het Waterkasteel en BSO De Kluft is een vaste, nieuwe collega aangenomen. Haar naam is 

Ga Man Vonk - Lam. Van harte welkom bij ons op De Kluft Ga Man, wij zijn heel blij met een nieuw 

‘vast’ gezicht voor de kinderen! Hieronder stelt Ga Man zich aan u voor:  

 

Beste ouder(s) en / of verzorger(s),  

 

Mijn naam is Ga Man Vonk-Lam (spreek je uit als Kaman ☺) en samen met mijn man   Kenny hebben 

wij twee kinderen. Zij heten Fay en Gwen. In mijn vrije tijd vind ik het fijn om met mijn gezin o.a. uit 

eten gaan, spelletjes spelen of een film kijken. Na een lange tijd in de horeca gewerkt te hebben was 

ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Deze vond ik in de kinderopvang. Afgelopen zomer heb ik mijn 

diploma gehaald voor pedagogisch medewerker kinderopvang. Tijdens de opleiding 

mocht ik een jaar stage lopen bij de Tuimelaars en de Schatkist. Nu mag ik het team 

gaan versterken bij PSL Waterkasteel en BSO de Kluft. Ik heb er ontzettend veel zin 

in. U vindt mij twee ochtenden bij PSL Het Waterkasteel en drie middagen bij de BSO 

de Kluft. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ga Man  



Inzamelingsactie voor De Speelgoedbank 

 Aanmelden broertjes en zusjes 

 

In Den Helder leven veel mensen onder de armoedegrens en voor 

hen is de Speelgoedbank een welkome uitkomst. Gezinnen met 

een minimum inkomen en kinderen onder de 13 jaar kunnen iedere 

maand speelgoed uitzoeken. De speelgoedbank is afhankelijk van 

giften van zowel bedrijven, fondsen als particulieren. Nu, in deze 

‘Corona tijd’ is de vraag naar speelgoed groter en dus neemt de 

wens om giften toe. Graag willen wij ons steentje hier aan           

bijdragen om zo ook mensen in onze eigen stad van voldoende 

aantrekkelijk speelgoed te kunnen voorzien! 

Op 11 november vieren we (dit jaar op alternatieve wijze) het feest 

Sint Maarten. Sint Maarten heette toen hij jonger was Martinus. Op 

een avond ontmoette hij aan een poort een bedelaar, bibberend in 

de winterkou. Martinus had geen geld bij zich om aan de bedelaar 

te geven. Maar omdat de man het zo koud had, sneed Martinus de helft van zijn mantel af en gaf het 

aan de arme man. Ter nagedachtenis aan deze onzelfzuchtige daad bestaat de viering Sint Maarten. 

We geven aan anderen. Deze periode leek ons dan ook de uitgelezen kans om stil te staan bij         

anderen en te geven. 

Komende week, van 9 t/m 13 november zamelen wij speelgoed in dat wij zullen schenken aan de 

stichting Speelgoedbank Den Helder. Helpt u ons mee? Let op: Alleen indien u zelf iets kunt missen 

uiteraard, dit is geen verplichting! 

De Speelgoedbank is vooral opzoek naar compleet en heel speelgoed. U kunt hierbij denken aan: 

Littlest Pet Shop, Lego, Duplo, Playmobil, Barbies en knutselspullen. Ander speelgoed is uiteraard ook 

van harte welkom. Knuffels zijn momenteel niet gewenst i.v.m. de hygiëne. 

Als u iets kunt missen en graag zou willen geven, geeft u dit dan mee met uw zoon of dochter. Op    

deze manier bieden wij een helpende hand aan de mensen die dit nodig hebben. Met de feestdagen in 

het vooruitzicht zou het toch geweldig zijn als wij een mooie opbrengst kunnen doneren! 

Met steeds meer leerling-aanmeldingen willen we graag goed het zicht houden op de aantallen in   

onze kleutergroepen. Met het oog op de komende schooljaren is het daarom voor ons nu al fijn te 

weten welke broertjes / zusjes er aangemeld zullen worden bij ons op school. Indien u een zoon / 

dochter heeft jonger dan 4 jaar en nog niet is aangemeld, ontvangt u een formulier. Wanneer u uw      

jongere zoon / dochter ook wilt aanmelden bij ons, wilt u dan het formulier invullen? Natuurlijk zit u 

dan nergens aan vast! Maar wij vinden het belangrijk voor al uw kinderen een plekje vrij te houden. 

Alvast heel erg bedankt!  

Deze vraag hebben we twee jaar geleden ook gesteld. Het 

kan dus zijn dat u geen formulier meer ontvangt omdat u het 

destijds al heeft ingevuld.  



 Fort Kijkduin! 

 Namens alle collega’s: BEDANKT!! 

Op 5 oktober, ’De dag van de leraar’, 

was er een hele berg prachtige       

tekeningen en de meest interessante 

verhalen voor iedere juf en meester. 

Graag willen we volgens deze weg        

nogmaals iedereen enorm bedanken. 

Geweldig om zo de dag te mogen 

starten!!  

 

 

 Winnaars foto-wedstrijd 

De laatste dag voor de herfstvakantie hebben we de uitslag van de 

prijsvraag (rondom onze jeugdfoto's) bekend gemaakt. We hebben 

stiekem wel moeten lachen om verschillende uitslagen…!              

Stern de Vos, Floris van Bijleveld, Eva van Bijleveld en Hidde Kaper 

hebben als enige leerlingen van de school de juiste antwoorden       

weten te geven. Zij hebben daarom een mooi prijsje gewonnen.       

Superknap!! En voor alle overige kinderen geldt: Heel leuk dat jullie zo 

massaal hebben mee gedaan!!  

Op dinsdag 6 oktober hebben we ons schoolbrede thema ‘Een reis door de tijd’ verder verkend door 

met alle groepen een uitstapje te maken naar Fort Kijkduin. Er waren echte figuranten aanwezig, uit 

de tijd van Napoleon! Zo kwamen we de wasvrouwen ook weer tegen, die ons al eerder op school 

interessante maar ook vooral grappige dingen vertelden over die tijd. Het was regenachtig, maar   

gelukkig kon dat de pret niet drukken!! Graag willen wij de medewerkers van het Fort heel hartelijk 

bedanken voor de samenwerking. En buschauffeur meneer Richard Regeling in het bijzonder: Hij   

vervoerde de kleutergroepen op de heenweg en de groepen 3 en 4/5 met alle liefde, gratis naar het 

Fort voor ons!   



Jarigen! 

 

3 november Fiore Cansuur 

3 november Maci Gessel 

4 november  Britt Boersma 

9 november  Lou Roggeveen                                                        

10 november  Amy - Lynn Bakema      

11 november  Kyle Heidema                            

13 november  Floortje Lutterman                       

13 november  Aniek Tesselaar                          

14 november  Naomi Schaaf 

14 november  Gala Zurera Koster                     

15 november  Romano van Wolferen 

27 november  Rylee Tijm 

28 november  Diza Felix  

 

Namens het team van De Kluft:  

Allemaal van harte gefeliciteerd!!!  

Nieuwe leerling! 

Sint op school! 

Sint Maarten  

Kody van Vlierden wordt in de maand december 

vier jaar. Hij komt de komende tijd alvast in de    

groepen 1/2 wennen. Welkom Kody! 

Wij wensen jou heel veel (leer) plezier bij ons op 

De Kluft!!   

Op 4 december is het weer zover: Sinterklaas zal dan tijd vrijmaken om onze 

school te bezoeken. De Sint arriveert dit schooljaar rond 09.00 uur. Er is ons iets 

bijzonders ter ore gekomen, de aankomst zal iets anders zijn dan anders…?! U 

kunt hem daarom dit schooljaar niet zien ‘aankomen’ op straat. Eigenlijk wel zo 

veilig ook, in deze gekke tijden. Wij zullen u zoveel als mogelijk die dag op de 

hoogte houden van alle bijzondere ontwikkelingen via Social Schools!! 

Op maandag 11 november is het Sint Maarten. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord geeft het        

dringende advies niet langs de deuren te gaan. De school zal daarom helaas! ‘s avonds gesloten     

blijven. Natuurlijk vieren wij dit met alle kinderen op alternatieve wijze, overdag in de school.             

Alternatieve ideeën om thuis Sint Maarten te kunnen vieren kunt u onder     

andere vinden op de volgende website:  

https://www.kidsproof.nl/zuid-limburg/Blog/sint-maarten-coronaproof-tips 

Ook horen we van een aantal ouders en kinderen het slimme idee om de opa’s, oma’s, ooms en tantes 

uit te nodigen voor een online bijeenkomst met lampion en het zingen van liedjes. Natuurlijk veel      

minder leuk, maar toch nog misschien een fijn moment om elkaar in ieder geval te kunnen zien... Hoe u 

het ook viert, we wensen iedereen heel veel plezier samen, op veilige wijze!                                                                                              


