
 

Papiermolen 18        Groepen 1 t/m 8, directie, 
1541 RT Koog a/d Zaan       Administratie  
Internet :  www.de-golfbreker.nl     Telefoon: 075 20 10 123 
Email :   info@de-golfbreker.nl    Interne begeleiding 075 20 10 136 
 

Golfbewegingen 
Mag het nog? Natuurlijk vanuit het hele team van de Golfbreker de allerbeste wensen voor 2023. 
Vooral in goede gezondheid en we gaan uit van een prachtig schooljaar. 
Het start al goed. Vanaf volgende week maandag krijgen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 
wederom 12 lessen Schooljudo. Tijdens deze lessen richten de judoleraren zich op 6 belangrijke 
waarden. Het gaat om de volgende 6 waarden waarmee gewerkt wordt : 
Vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid en discipline.  
In de agenda staat het rooster wanneer welke groep schooljudo krijgt. Wilt u op deze dag 
zorgen dat uw kind(eren) makkelijke kleding draagt, haar in een staart, geen maillot maar 
sokken (ze judoën op blote voeten op een judomat). De leerlingen krijgen allemaal een judopak 
aan.  
Omdat we toch lekker met het sportjaar bezig zijn ziet u in de agenda de aankondiging van het 
schaatsen op de ijsbaan in Haarlem. Dit betreft de groepen 3 t/m 8. Voor de groepen 1/2 is dit 
niet geschikt. Zij krijgen op school een “schaatsprogramma” aangeboden. Compleet met Koek 
en Zopie, datum wordt nog bekend gemaakt. Leest u in ieder geval het stuk in de Nieuwsbreker 
over het schaatsen. Er zijn groepen waarvan de kinderen iets eerder op school moeten zijn en 
groepen die iets later terugkomen bij school. 
 
Inmiddels is het wel bekend, maar toch nog even een paar aandachtspunten : 
 

• Iedere eerste week van de nieuwe maand mogen ouders die een kind in de groepen 1,2 
of 3 hebben mee naar binnen. Graag 1 ouder per keer en u kiest zelf 2 dagen uit. Is het 
niet de eerste week van de maand dan komt uw kind zelfstandig naar binnen. Kinderen 
die komen wennen in groep 1 of starten met hun officiële schoolloopbaan daarvan mag 
de ouder even mee naar binnen. Soms is het verwarrend, omdat ouders die een kind bij 
Peuterspelen hebben zitten wel altijd hun kind bij Peuterspelen mogen binnenbrengen. 
Dit kan niet anders, maar hopelijk wilt u zich hieraan houden. Ook vragen wij als u mee 
naar binnen mag de groep om 08.30 uur te verlaten. Soms komen ouders laat en willen 
dan toch nog……dat kan dan niet. We starten om 08.30 uur met de lessen. Ouders met 
een kind in de groepen 4 of hoger kunnen als zij een afspraak met de leraar willen maken 
dit via Parro regelen. Deze afspraak zal dan na schooltijd met u gepland worden. Wilt u 
iets melden wat belangrijk is, dan kunt/moet u dat ook via Parro doen. De leraren lezen 
voor schooltijd deze berichten en proberen dat ook gedurende dag even in de gaten te 
houden. 

• Als het slecht weer is en we kunnen mogelijk niet gymmen in de Topsporthal, dan wordt 
u hierover op tijd ingelicht. Soms kijken we het weer even aan, want een gymles missen 
vinden wij en de kinderen ook niet fijn. In de gymzaal staat tevens een betaalde 
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vakdocent, die anders een dag niet kan werken, maar wel betaald moet worden. U mag 
ervan uitgaan dat we geen onnodige risico’s nemen. Houdt u op zo’n ochtend wel Parro 
in de gaten. Nemen we eerder een besluit om niet te gymmen, dan brengen we u ook 
eerder op de hoogte. 

• Geen auto’s bij de school op de weg parkeren. Ook vanochtend was het weer raak. Een 
ouder die laat was, doodlopende stukje straat inreed. Auto op de weg, alarmlichten aan 
en kind naar binnen brengen. Gevolg……de volgende auto parkeerde er achter. Deze 
auto’s moeten achteruit de straat uit rijden. Dit levert gevaarlijke situaties op, helemaal 
als het regent en nog donder is. Doet u dit a.u.b. niet. Denk met ons mee en plaats de 
auto verder van school en….ga op tijd van huis.  
 

 
Eind januari komt de Activiteitencommissie weer bij elkaar. Wat zijn wij als school blij met een 
groep geweldige ouders die zich inzetten om het op school gezellig te maken. Wat hadden ze 
het met Sinterklaas en Kerst goed voor elkaar. Het moment voor de ouders op het plein tijden 
het Kerstdiner voor de kinderen was een schot in de roos. Ouders vonden het fijn om elkaar 
weer eens even te spreken. Jammer dat het, het laatste halfuurtje regende, maar dit was zeker 
voor herhaling vatbaar. We gaan het vervolg van dit schooljaar plannen en de afgelopen periode 
evalueren. Dat moet vast goedkomen. 
 
In deze Nieuwsbreker stelt Laura Sierman zich aan u voor. Zij is samen met Tim Wezendonk de 
Verkeersouder voor de Golfbreker geworden. Samen gaan zij samen optrekken om de 
verkeersveiligheid rondom school te verbeteren. Tevens kijken ze naar de loop/fietsroute naar 
de Topsporthal en organiseren de Verkeersweek in de maand maart. Zij gaan niet alles alleen 
doen en ik zal hen daarbij ondersteunen. Belangrijk is dat we na 6 jaar weer twee enthousiaste 
ouders hebben gevonden.  
 
De kinderen hebben er bijna een halfjaar muziekles opzitten en daarom willen de 
muziekdocenten en kinderen graag aan ouders en andere belangstellenden laten horen wat ze 
geleerd hebben. In de agenda vindt u de juiste data. We huren graag muziekdocenten in, omdat 
we muziekles ontzettend belangrijk vinden en kinderen de mogelijkheid bieden om een 
instrument te leren bespelen. In deze Nieuwsbreker leest u ook een stuk van de Muziekschool 
Zaandijk. Het zou mooi zijn als kinderen het geleerde op de Golfbreker een vervolg zouden 
kunnen geven. Er zijn contacten met de Muziekschool en wellicht kan er een samenwerking 
ontstaan waarbij de Golfbreker een ruimte gaat aanbieden en de Muziekschool een docent gaat 
faciliteren en u als  ouder de Muziekschool betaald. 
 
 
Ron Drukker. 



 

Data 
 Data Tijd Activiteit 

Ma.  16 jan. 8:30 uur GGD inloopspreekuur  

Ma. 16 jan.  
8.30-9.15             
9.15-10.00           
10.00-10.45         
10.45-11.30         
11.30-12.15         
12.45-13.30         

Start judolessen voor de groepen: 
3a 
6b 
4b 
8b 
8a 
5b 

Ma. t/m 
vr. 

16 jan. / 
31 jan. 

 Cito toetsen worden afgenomen in de groepen 3 t/m 8 

Vr. 20 jan.  Excursie naar het Spoorwegmuseum voor de groepen 3 

Vr.  20 jan.  

8.30-9.15             
9.15-10.00           
10.00-10.45         
10.45-11.30         
11.30-12.15         
12.45-13.30         

Start judolessen voor de groepen: 
7b 
5a 
6a 
3b 
4a 
7a 

Vr.  20 jan. 9:45 – 10:45 uur Hallo Muziek: Openbare muziekles voor de groepen 4 

Ma. 23 jan. 9:00 uur Hallo Muziek: Presentatie van de groepen 5 

Ma. 23 jan. 10:30 uur Hallo Muziek: presentatie van de groepen 6 

Di. 24 jan. 9:00 – 14:00 uur Biebbus 

Di. 24 jan.  
Vertrek 8:30 uur 
Vertrek 9:55 uur 
Vertrek 11:45 
uur 

Schaatsexcursie: 
Groep 3b en groep 4a 
Groep 5a en groep 6a 
Groep 7a en groep 8a (Rond 15:00 uur terug op school) 

Di.  24 jan. 9:00 uur Hallo Muziek: Presentatie van de groepen 7 

Di. 24 jan. 10:30 uur Hallo Muziek: Presentatie van de groepen 8 

Do. 26 jan.  
Vertrek 8:30 uur 
Vertrek 9:55 uur 
Vertrek 11:45 
uur 

Schaatsexcursie: 
Groep 3a en groep 4b  
Groep 5b en groep 6b 
Groep 7b en groep 8b ( Rond 15:00 uur terug op school) 

Vr. 27 jan. 9:00 – 14:00 uur Biebbus 

Wo.   1 febr.  Studiedag: De kinderen zijn vrij 

    

    
 
 

 
 

 

 

Agenda 



 
Schaatsen 2023 
Zoals u weet is dit schooljaar uitgeroepen tot 
‘sportjaar’. Elke maand doen wij een activiteit 
waarbij sporten centraal staat. In januari is dat 
schaatsen. Op dinsdag 24 of donderdag 26 januari 
gaat elke klas naar de schaatsbaan in Haarlem. 
Hierbij belangrijke informatie, dus lees dit goed!  
 
Indeling van groepen en tijden 
 
Dinsdag 24 januari     Donderdag 26 januari  

Groepen Vertrektijd 
bus 

 Groepen Vertrektijd 
bus 

3B + 4A 8:30 3A + 4B 8:30 

5A + 6A 9:55 5B + 6B 9:55 

7A + 8A 11:45 7B + 8B 11:45 

 
De groepen die om 8:30 vertrekken, moeten ervoor zorgen dat zij 8:15 op school zijn, omdat de bus al 8:30 
vertrekt vanaf het winkelcentrum. De groepen die als laatst aan de beurt zijn (groepen 7 en 8) zullen pas om 
15:00 terug op school zijn.  
 
Ouderhulp 
Via Parro doet elke leraar een oproep voor ouderhulp, leuk als u meegaat!  
 
Schaatsen  
Wij kunnen voor de kinderen schaatsen huren op de ijsbaan. Heeft uw kind eigen 
schaatsen, dan mag hij/zij die uiteraard meenemen! Dat scheelt ons ook in het bedrag. Graag aan de leraar 
van tevoren doorgeven welke schoenmaat zij hebben of dat zij eigen schaatsen meenemen.  
 
Meenemen 
Iedereen is verplicht om op de ijsbaan handschoenen te dragen. Graag goede handschoenen meegeven op 
de schaatsdag. Mutsen meenemen is niet nodig, die krijgen de kinderen als verrassing cadeau. Het is ook 
belangrijk dat de kinderen die dag schoenen aan hebben, die gemakkelijk aan- en uit kunnen en dat zij 
gemakkelijke kleding dragen, die geschikt zijn om in te schaatsen.  
 
Regels en afspraken 
Op de ijsbaan gelden er huisregels. Deze regels zullen in elke groep besproken worden. Bijv. dat er op de 
grote baan altijd in één richting geschaatst wordt, en dat de kinderen niet op de binnenbaan mogen 
schaatsen. Op de ijsbaan op het middenterrein (bereikbaar via een looptunnel) zijn er hulpmiddelen om het 
schaatsen makkelijker te maken, zoals hekjes, zeehonden en pinguïns.  
 
Sponsoring 
Uiteraard moet er voor het entree, het huren van de schaatsen en de mutsen betaald worden. Dat is 
gebeurd via sponsoring. De mutsen zijn gesponsord door twee ouders van school. Onze dank is groot! Het 
entree en het huren van schaatsen is (gedeeltelijk) gesponsord door het bedrijf Seijsener Techniek uit 
Zaandam, waarvoor ook onze dank! Seijsener is dé aanbieder van de hoogste kwaliteit infrastructuur, 
technische producten, diensten, adviezen, innovaties en software. Meer info: www.seijsener.nl  
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De MR denkt en beslist mee over het beleid van de school. In de Wet Medezeggenschap Scholen 
ligt vast, over welke onderwerpen de MR meedenkt of meebeslist, eerst advies of instemming 
moet geven aan de schoolleiding of waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren. 
Informatie over MR-zaken is te vinden op www.infowms.nl.  
In de MR zijn een gelijk aantal medewerkers en ouders vertegenwoordigd. Onderwerpen die onder 
andere aan de orde komen zijn de begroting, het schoolplan, beleid- en formatieplan.  Ook lopende 
actuele zaken komen aan de orde in de MR-vergaderingen.   
De oudergeleding van de MR functioneert tevens als ouderraad.  
  

De MR komt 8x per jaar bijeen, het email-adres van de MR is: mr@de-golfbreker.nl.   
Bij interesse kan er de jaarvergadering worden bijgewoond.  
  
In de Golfbreker MR hebben momenteel de volgende mensen zitting:  
 

Stefana van der Linde (voorzitter en contactpersoon), Bart Bakker en Martijn de Jong (financiën).  
Leraren: Mirjam Kooi, Nathalie Manhave en Monique Stijnman  
 
 

Verkeersouder 
 
Hi,  
Ik ben Laura, moeder van Mik (1/2a) en Emmi (Tinteltuin) en woon samen met oud-leerling Barry in 
Westerwatering. Nog een redelijk verse moeder hier op school dus.  
Omdat ik me graag wat meer betrokken wil voelen bij de school en ik de veiligheid voor kinderen 
uiteraard erg belangrijk vind; Heb ik besloten om samen met Tim het stokje van verkeersouder van 
Ron over te nemen.  
Ik werk zelf als businesspartner development in de kinderopvang en heb ook jaren ervaring met het 
werken op de groep. Met de opgedane kennis vanuit deze beide werkgebieden hoop ik dat zowel 
Tim als ik,  jullie en onze kinderen kunnen helpen zich veilig door het verkeer en om de school heen 
te bewegen.  
  
Hopelijk tot snel bij een van de activiteiten en of initiatieven die we met behulp van Ron en de 
leerkrachten gaan uitrollen.  
  
Fijne groet!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nieuws uit de medezeggenschapsraad 



 

Challenge wallsit voor leraren 

In het kader van het sportjaar hebben de leraren weer een nieuwe challenge uitgevoerd. De 

challenge van deze keer was: wie kan het langst blijven zitten in de wallsit met je benen in een hoek 

van 90 graden.  

 

Op vrijdag 23 december, op de studiedag, kwamen alle leraren bijeen in de speelzaal. Iedereen 

begon enthousiast en na een minuut vielen er al een aantal leraren af. Uiteindelijk bleven juf 

Sandra H., juf Rosanne en meester Jack over. Na 1 minuut en 53 seconde viel juf Sandra af. Meester 

en Jack en juf Rosanne zijn blijven zitten tot 2 minuut en 25 seconde en zijn de winnaars van deze 

challenge. 

 

De volgende challenge is in februari. Daarin worden ook weer alle kinderen uitgedaagd. Tijdens 

deze challenge gaan de kinderen touwtje springen. De groepen 1 t/m 4 doen dit met een groot 

springtouw die rondgedraaid wordt. De groepen 5 t/m 8 doen dit met een klein springtouw die ze 

zelf moeten draaien.  

 

Tinteltuin wordt hierin ook meegenomen, maar gaat op spelenderwijs aan de slag met een touw. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Batterijen Battle 

Fantastisch nieuws! De Batterijen Battle was een groot succes. Er deden 267 scholen mee, die 

samen in totaal ruim 90 duizend kilo lege batterijen hebben ingezameld.  

 

De metalen uit alle ingezamelde lege batterijen worden gerecycled, zodat ze niet uit de natuur 

gehaald hoeven worden. Daarna maken ze er weer nieuwe producten van, zoals een step of een 

brilmontuur. Dankzij de Batterijen Battle heeft de natuur dus een enorme boost gekregen. En daar 

heeft onze school een belangrijke bijdrage aan geleverd. 

 

Binnenkort ontvangt de school een certificaat met de door De Golfbreker behaalde resultaten. 

Maar welke school heeft gemiddeld het hoogste aantal kilo lege batterijen per leerling 

ingezameld?  

Helaas is dat niet de Golfbreker die in de prijzen is gevallen. Er was een school waar er gemiddeld 

77, 3 kilo per leerling ingezameld was en daar konden wij niet tegenop. 

Er blijven twee batterijen inzameltonnen op school staan. Dus heb je lege batterijen, blijf ze 

inleveren! 
 

          

 

 

 

 

 

 

 



 

Deze wintermaanden gaan onze lessen levensbeschouwing van Hemel en Aarde over Franciscus. 
Deze Italiaanse heilige kennen we vooral van dierendag, van de franciscaner monniken misschien 
en omdat de paus dezelfde naam is gaan dragen. Maar er is veel meer aan Franciscus te ontdekken. 
De komende weken leren de kinderen hem beter kennen en wat hem in zijn leven belangrijk heeft 
gemaakt.  
 
Franciscus werd geboren als een zoon van een rijke koopman in Assisi, Italië. Zijn bedje lijkt 
gespreid, maar hij kiest ervoor om niet het rijke leven van zijn vader over te nemen. Hij kiest voor 
soberheid en een zorgzaam leven. Er zijn veel verhalen over hoe hij omgaat met andere mensen en 
met dieren. Twee jaar nadat hij overlijdt wordt hij heilig verklaard. Tot op de dag van vandaag 
raken mensen door hem geïnspireerd.  
 
In de lessen besteden we bijvoorbeeld aandacht aan deze verhalen en gebeurtenissen. 
 
De wolf van Gubbio 
Franciscus komt bij het stadje Gubbio, dat in de ban is van een wolf die geiten van de bewoners 
doodt. Iedereen is bang. Franciscus stelt voor dat hij met de wolf gaat praten. De wolf en hij 
overleggen samen en Franciscus begrijpt dat de wolf niet anders kan dan zijn honger stillen. Ze 
spreken af dat de bewoners de wolf voortaan te eten geven en de wolf de bewoners voortaan zal 
beschermen.  
 
Het zonnelied  
Op het eind van zijn leven schrijft Franciscus het zonnelied, een gedicht over de natuur. Hij noemt 
broeder Zon en zuster Maand, broeder Vuur en zuster Water en moeder Aarde. Het is een lofzang 
op de Allerhoogste en op de schepping. Het is een beroemd lied geworden.  
 
Zorg voor melaatse 
Het verhaal gaat dat Franciscus op zijn paard op een bergweggetje langs een melaatse bedelaar 
ging. Hij was bang om door hem besmet te raken en ging op een drafje aan hem voorbij. Daar 
kreeg hij spijt van, omdat hij bedacht dat hij een naaste voor iedereen zou moeten zijn. Hij keert 
om, stopt bij de melaatse man en gaat naast hem zitten, raakt hem aan en verzorgt hem.  
 
Preken voor de vogels 
Franciscus wordt vaak afgebeeld met vogels, die vaak symbool staan voor vrijheid en spiritualiteit. 
Het verhaal gaat dat hij vaak werd gevolgd en omringd door vogels. Hij hield een keer een preek 
voor vogels, om hen te vertellen dat God van hen houdt.  
 
Er is nog meer te vertellen over Franciscus. We hopen dat de kinderen de komende weken geboeid 
zullen raken door zijn leven. We zien ernaar uit! 
 

 

 

 

Hemel en aarde 



 

 

                                 

 

 

 

 

Commissies/ nieuws/enz. 



 

Start cursus De planeet Aarde! 7-12j 

ZA 14, WO 18, DO 19 JAN 

 

  

  

  

 

  

In januari start de wetenschapscursus De planeet Aarde! In 10 weken onderzoeken 

kinderen de Oerknal, Melkweg, Zonnestelsel, Aarde, Maan, aardmagnetisme, eb en 

vloed, aardbevingen en vulkanen. Vanaf 7 t/m 12 jaar. Door zelf te experimenteren 

ontdekken de kinderen van alles over het ontstaan en de werking van de aarde en 

natuurkrachten. Een cursus vol sterrenkunde, natuurkunde, geologie en chemie. In de 

laatste les presenteren de jonge onderzoekers een eigen gekozen experiment aan 

ouders en genodigden. 

Cursus zaterdag 4 jan-1 apr | 10.15-11.30 uur 

Cursus woensdag 18 jan-5 apr | 10.00-11.15 uur | Homeschooling 

Cursus donderdag 19 jan-30 mrt | 15.45-17.00 uur 

Kind 7-12j | €132,- | €66,- lage inkomens | MeedoenZaanstad | Studiebeurs | gratis 

proefles 

Meer informatie op: www.hemlab.nl/cursussen 
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https://hemlab.us14.list-manage.com/track/click?u=44d537c92b1f19ff8ea5e1689&id=661487c9fb&e=91df4d4639
https://hemlab.us14.list-manage.com/track/click?u=44d537c92b1f19ff8ea5e1689&id=6fab964ae5&e=91df4d4639
https://hemlab.us14.list-manage.com/track/click?u=44d537c92b1f19ff8ea5e1689&id=908e6e8650&e=91df4d4639


 

ZA 14, 21 & 28 JAN: IJzigkoud experimenteren! 7-14j 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

Hoe koud kan jij het in het Hemlab maken? Probeer het zelf met water, ijs, zout, 

roeren en zwaaien of met chemie. Waarom wordt er zout gestrooid in de winter? Hoe 

smelt ijs in zoet of zout water? Maak een thermometer en nog veel meer. Je ontdekt 

het allemaal in het Hemlab! 

Za 14 jan 15.00-17.00u 

Za 21 jan 15.00-17.00u 

Za 28 jan 15.00-17.00u 

Kind 7-14j € 12,00 of 1 strip 

Volw. € 12,00 of 1 strip | max 1 volw. per kind 
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Thema 

Onder het mom van beter laat dan nooit: Voor iedereen nog de beste wensen voor het nieuwe jaar. 

Fijn om de kinderen na de vakantie weer op school te ontvangen. De komende weken gaan wij ons 

met de kinderen focussen op de regels en routines in de klas. Ook werken wij hierbij aan de 

groepsvorming aan de hand van KWINK en groepsspelletjes. Over een paar weken start het 

schoolbrede thema. Hierover volgt later meer informatie. 

 

Nieuwe kinderen 

Na de kerstvakantie zijn er weer nieuwe kinderen op school gestart die 4 jaar zijn geworden. Van 

harte welkom. Daarom herhalen wij graag nog even de afspraken wat betreft de gymlessen. 

Kinderen gymmen in hun onderbroekje en hemdje. Zorg daarom dat uw kind op dinsdag en 

woensdag een hemd of T-shirt aan heeft. Verder graag de gymschoenen en bekers en bakjes 

voorzien van naam.  

 

Creatief 

Vanaf vrijdag 13 januari starten wij met 6 lessen creatief in de groepen 1-2. Hiervoor hebben wij 6 

verschillende onderdelen bedacht, waaronder wasco en ecoline, timmeren, het tekenen met 

houtskool, vingerverven, kleien en vouwen. Fijn dat er zoveel ouders en opa’s en oma’s willen 

komen helpen. De lessen zijn allemaal op vrijdag en duren ongeveer een half uur. 

 

Letters en cijfers 

We gaan de komende periode weer aan de slag met nieuwe letters en cijfers. We leren de letters r, j 

en de d. Verder komen de cijfers 6, 7 en 8 aan bod. Wat kennen we er ondertussen al veel! 

 

KIJK 

De afgelopen periode zijn wij al druk begonnen met het observeren van de kinderen voor het KIJK-

rapport. De kinderen krijgen het rapport voor de voorjaarsvakantie mee naar huis. De kinderen die 

net na de herfstvakantie op school zijn gekomen, krijgen hun eerste rapport pas in juli, omdat we te 

kort tijd hebben gehad om deze leerlingen goed genoeg te kunnen observeren. Wacht nog even 

met de rapportmap inleveren totdat u een mailtje krijgt van de leerkracht. Kinderen die nog geen 

rapportmap hebben gekregen, krijgen deze van de leerkracht. 

 

Openbare muziekles 

Donderdag 19 januari zijn de openbare muzieklessen. Dit betekent 

dat ouders en opa’s en oma’s van harte welkom zijn om een muziekles  

bij te wonen. De les duurt een half uurtje en zal plaatsvinden in de  

linkerspeelzaal in het hoofdgebouw. Groep 1-2A is als eerste aan de  

beurt om 9 uur, groep 1-2B om half 10, groep 1-2C om 10 uur en  

groep 1-2D om half 11. Tot dan! 

 
Groeten van de leerkrachten van groep 1-2 (juf Eline, juf Debbie, juf Chantal, juf Nicole, juf Marije 

en juf Floor) 
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Openbare muziekles 

Aanstaande vrijdag (13 januari) bent u van harte welkom om de muziekles van uw kind bij te wonen! 

3B: 8.45-9.15 uur en groep 3A: 9.15-9.45 uur in de linker speelzaal.  

 

Thema treinen 

Wij zijn gestart met het nieuwe thema treinen. De kinderen  

hebben al laten horen wat zij weten over het thema en er is  

ook al wat materiaal meegenomen naar school. Meer materiaal  

is uiteraard welkom! Ook zijn wij creatief bezig geweest over  

(fantasie) treinen van de toekomst.  

 

Wij krijgen volgende week een hoofdconducteur op visite in de klas die iets komt vertellen over zijn werk.  

Vrijdag 20 januari staat de excursie naar het spoorwegmuseum op de planning. Wij zijn nog op zoek naar 

ouderhulp! Graag aanmelden via een Parro-berichtje bij de leerkracht.  

 

Schaatsen 

Dinsdag 24 januari gaat groep 3B naar de schaatsbaan in Haarlem en op donderdag 26 januari is groep 3A 

aan de beurt. Onze groepen zijn direct aan de beurt, de kinderen moeten dus op tijd (en het liefst iets 

eerder) op school zijn! De bus vertrekt namelijk al om 8.30 uur vanaf de Chinees. 

 

Handschoenen zijn verplicht op de schaatsbaan en moeten door de kinderen zelf 

worden meegenomen. Een muts is ook verplicht maar die krijgen de kinderen vanuit 

school uitgedeeld! 

Wie wilt er mee als ouderhulp die dag? Graag aanmelden via een Parro-berichtje bij 

de leerkracht. 

 

CITO 

Volgende week starten wij met het afnemen van de CITO-toetsen, dit doen wij 

tijdens het eerste moment in de ochtend. Gelieve geen (medische) afspraken te 

plannen rond dit tijdstip. 

 

Schooljudo 

Vanaf volgende week start schooljudo. In het algemene stukje kunt u lezen over de kleding die uw kind die 

dag aan moet naar school. 3A heeft judo op de maandag en 3B heeft judo op de vrijdag! 

Week 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 staan de judolessen gepland. Daarna staan er ook nog judolessen 

gepland maar die wisselen voor de groepen en worden dus later nog gecommuniceerd. 

 

Bieb-bus 

Vrijdag 27 januari gaan wij weer naar de bieb-bus. Die week mag de tas met de boekjes weer mee naar 

school zodat wij weer nieuwe leesboekjes kunnen kiezen! 

 

Groetjes van juf Anne, juf Marije, juf Noah en juf Betty 
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Er staat weer een hoop te gebeuren in de maand januari! 
 
Cito periode 

Vanaf maandag 16 januari zullen we ongeveer twee weken bezig zijn met Cito toetsen. Het is fijn 

als u hiermee rekening wilt houden door geen dokters- en tandartsafspraken te maken in deze 

periode. Alvast onze dank! 

 

Start judolessen 

De judolessen gaan bijna van start! De kinderen zullen 12x judoles krijgen van een echte judoka. De 

lessen vinden plaats in de speelzaal op school.  

Groep 4A: vrijdag (eerste les op vrijdag 20 januari).  

Groep 4B: maandag (eerste les op maandag 16 januari). 

 

Openbare muziekles 

Op vrijdag 20 januari is er een openbare muziekles, gegeven door juf Maartje (de vakleerkracht). 

De kinderen laten u graag zien wat zij het afgelopen halfjaar hebben geleerd. U bent van harte 

welkom in de rechterspeelzaal!  

Groep 4A: 09:45-10:15 uur.  

Groep 4B: 10:15-10:45 uur. 

 

Schaatsen 

Over twee weken gaan we naar de ijsbaan in Haarlem! De bus  

vertrekt om 08:30 uur. 

Groep 4A: dinsdag 24 januari (graag om 08:20 uur in de klas). 

Groep 4B: donderdag 26 januari (graag om 08:20 uur in de klas). 

  

Biebbus 

Groep 4A: dinsdag 24 januari. 

Groep 4B: vrijdag 27 januari. 

 

Nieuwe thema 

De komende weken gaan we met Blink werken aan het thema 'De 

wereld rond'. In dit thema kijken de kinderen naar verschillende 

culturen in de wereld. In de lessen ontdekken ze dat er veel 

verschillende manieren van begroeten zijn en bedenken ze zelf een 

nieuwe groet, spelen ze allerlei wereldspelletjes en laten ze zich 

verrassen door de eetgewoontes in verschillende culturen. 

 

 

 

Groetjes van de juffen, 

Sandra en Sandra 
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Muziekpresentatie 

Volgende week hebben de kinderen voor de laatste keer muziekles.  De week daarna, op maandag 

23 januari, zal er door de kinderen een muziekpresentatie worden gegeven. U bent van harte 

welkom om daarbij aanwezig te zijn. 

 

Judo 

Vanaf 16 januari starten we met de judolessen. De kinderen zullen in totaal 12 keer 45 minuten les 

krijgen. Er wordt tijdens de lessen gewerkt aan: vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing, 

weerbaarheid en discipline. 

 

Schaatsen 

Eind januari gaan we schaatsen op de schaatsbaan van Haarlem.  

Schaatsen kunnen gehuurd worden, maar heeft uw kind zelf  

schaatsen, dan mogen die meegenomen worden. 

 

Geschiedenis 

De tijd van de Grieken & Romeinen hebben we afgerond. We gaan nu starten met het nieuwe 

thema Monniken & Ridders in het tijdvak 500 – 1000 na Christus. 

 

CITO's 

Vanaf deze week starten we met de eerste CITO toetsen. Aan de hand van een 

kennismakingsboekje, kijken we eerst samen met de kinderen wat voor soort vragen ze kunnen 

verwachten en hoe ze die het beste kunnen oplossen. Hierna gaan we de echte toetsen maken. Het 

verzoek aan u om indien mogelijke het dokters-/tandartsbezoek de komende 3 weken niet tijdens 

schooltijd te plannen.  

 
 

Vriendelijke groeten,  

meester Mees en de juffen Desiree, Lisa, Nel en Nathalie  
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Schooljudo 
Volgende week begint het schooljudo weer. Groep 6b heeft judo op de maandag en groep 6a op de 
vrijdag. De kinderen krijgen in totaal 12 keer 45 minuten les. Er wordt tijdens de lessen gewerkt 
aan: vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid en discipline.  
De kinderen krijgen een judo-pak te leen van de meester. Daaronder moeten ze sportkleren aan; 
een korte broek en T-shirt. Indien kinderen zich liever niet in de klas willen omkleden, dan graag de 
sportkleding thuis al onder de gewone kleding aantrekken. 
 
Cito 
Volgende week starten we met de citotoetsen. Het verzoek aan u om indien mogelijke het dokters-
/tandartsbezoek de komende 3 weken niet tijdens schooltijd te plannen.  
 
Muziek 
Maandag 23 januari vinden de muziekpresentaties in de ochtend plaats. U bent als ouder van harte 
welkom om te komen kijken naar uw kind. De precieze tijden volgen nog via Parro. 
Vanaf maandag 13 februari wisselen de kinderen van muziekinstrument. De kinderen van groep 6a 
gaan trompet leren spelen en de kinderen van groep 6b leren gitaar spelen. 
 
Schaatsen 
Dinsdag 24 januari (6a) en donderdag 26 januari (6b) 
gaan we schaatsen op de schaatsbaan in Haarlem. 
De school huurt daar schaatsen voor de kinderen, 
maar mocht uw kind zijn/haar eigen schaatsen mee 
willen nemen, dan mag dat natuurlijk ook. Verder 
zijn de kinderen verplicht om handschoenen aan te 
doen op het ijs. 
Voor deze dag zijn we op zoek naar ouderhulp om te 
helpen met het aan en uittrekken van de schaatsen.  
 

 Project 
Deze week zijn we begonnen met het thema Pruiken en Revoluties. 
In de tijd van Pruiken en revoluties, van 1700 tot 1800, worden burgers in 
Nederland kritisch over het bestuur. Stadhouder Willem V en zijn 
'regentenkliek' krijgen het zwaar te verduren van de patriotten. Er ontstaat 
onder invloed van nieuwe, kritische ideeën onrust op veel plaatsen: de 
Franse revolutie en de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd zijn daar 
voorbeelden van. 
 

 
Maandag 30 januari start de hele school met het gezamelijke thema omtrent sport en gezondheid.  
Hierover in een volgende nieuwsbreker meer. 
 
Biebbus 
Dinsdag 24 januari (6b) en vrijdag 27 januari (6a) gaan we weer naar de biebbus. 
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De eerste week van 2023 zit er bijna op en de kinderen zitten alweer lekker in het ritme van alledag. 

 

Schooljudo 

Vanaf 16 januari starten we met de judolessen. De kinderen zullen  

in totaal 12 keer 45 minuten les krijgen. Er wordt tijdens de lessen  

gewerkt aan: vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing,  

weerbaarheid en discipline. Het is handig als de kinderen een  

sportbroekje en shirtje dragen onder het judopak.  

Groep 7a: 12:45 - 13:30 uur 

Groep 7b:   8:30  -  9:15 uur 

 

Cito 

Vanaf maandag 16 januari starten we met de Cito toetsen.  

Het zou fijn zijn als een dokters-tandartsbezoek de komende  

3 weken niet tijdens schooltijd wordt gepland. Alvast bedankt! 

 

 

Hallo Muziek: presentatie 

Het afgelopen half jaar hebben de kinderen van groep 7a geoefend op de keyboard en de kinderen 

van groep 7b op de gamelan. Op dinsdag 24 januari willen zij graag aan de ouders laten zien en 

horen hoe goed er al samen gespeeld kan worden.  

Om 9:00 uur bent u van harte welkom in de speelzaal.    

 

Schaatsen 

Op dinsdag 24 en donderdag 26 januari gaan we schaatsen op de ijsbaan in Haarlem. Op de ijsbaan 
is het dragen van handschoenen verplicht i.v.m. de veiligheid. 
Op de ijsbaan worden schaatsen gehuurd, maar kinderen die zelf schaatsen hebben mogen die ook 
meenemen. Voor kinderen die schaatsen huren is het handig dat ze hun schoenmaat weten, dan 
gaat het uitreiken van de schaatsen sneller.  
 
Groep 7a: dinsdag 24 januari, vertrek 11:45 uur.    
Groep 7b: donderdag 26 januari, vertrek 11:45 uur. 
 
Voor beide groepen geldt dat we rond 15:00 uur  
terug op school zijn. 
 
 
Groeten, 
Evelyn, Marcel en Josien 
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Voortgezet Onderwijs: 

Het eerste spannende moment van ‘De overstap’ komt eraan: 

Op woensdag 18 januari en 1 februari a.s. vinden de open lesmiddagen voor de kinderen plaats, 

waarvoor u uw kind heeft ingeschreven. Alle VO scholen starten om 13:30 uur. Mocht het voor uw 

kind lastig zijn om komende woensdag eerst naar huis te gaan, kan er in de klas gezamenlijk met 

de juf een broodje worden gegeten. De tweede woensdag is een studiedag, de kinderen zijn dan 

vrij. 

Voor de duidelijkheid; voor de “Open Huis-“dagen is het niet nodig om in te schrijven. 

Verdere informatie over de definitieve adviezen en aanmelding ontvangt u binnenkort via Parro. 

 

Cito afname: 

Maandag 16-01 a.s. starten we met de afname van de Cito’s.  

 

Judo, schaatsen en Creatief: 

De groepen 8 starten a.s. maandag met judo. Op school zijn er pakken aanwezig voor de lessen. 

We gaan naar de schaatsbaan (zie algemene stukje van de directie) op dinsdag 24-01 (8a) en 

donderdag 26 januari (8b). Dat wordt super leuk!! 

 

Woensdag 18-01, 25-01 en 08-02 is de volgende cyclus van het creatief-circuit.  

We zijn blij dat er zoveel ouders, oma’s en opa’s ons hierbij helpen. 

 

Project januari/februari: 

Nadat we in november/december ons verdiept hebben over de manier van leven in Afrika, gaan we 

nu op reis naar Azië. In ‘Kleurrijk Azië’ leren we over de cultuur, de verschillende religies, de 

economie en klimaten. Naast projectlessen zullen de kinderen ook de topo van Azië gaan 

ontdekken. 

 
 

 

 

 

 

 

De juffen Hiske, Rosanne, Monique. 
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