
 
 
 
 

   
 
 

 

Maandinfo oktober 2019 
 
Beste ouders/ verzorgers,  
 
De eerste 5 weken zitten er bijna op! We zijn voortvarend gestart en na enige gewenning aan de nieuwe 
klas of nieuwe meester of juf, en zie ik dat er hard gewerkt wordt en weer nieuwe activiteiten worden 
ingezet. 
 
De info- avonden hebben inmiddels plaatsgevonden. Ik hoop dat de kennismaking met de nieuwe groep u 
is bevallen. 
Vorig jaar heeft u een formulier ontvangen, waarop we wat aanvullende informatie aan u vroegen over uw 
kind. Dit jaar gaan we terug naar een meer persoonlijker benadering.  
De leerkrachten van groep 1-2 willen heel graag nader met u kennismaken dmv een huisbezoekje; de 
ouders van groep 3-4 worden uitgenodigd voor een eerste oudergesprek; en de ouders van de groepen 5 
t/m 8 worden uitgenodigd voor een ouder-kind gesprek. Uw kind is dus bij het gesprek aanwezig om met 
elkaar te bespreken wat er allemaal al goed gaat, wat uw kind misschien moeilijk vindt en wat hij of zij 
misschien zelf nog zou willen leren. 
Kortom wat nader tot elkaar komen en met elkaar zorgen voor een zo goed mogelijke ontwikkeling voor 
uw kind. Binnenkort wordt u hiervoor benaderd door de leerkracht van uw kind(eren). 
 
Lessen 
We hebben dit schooljaar opnieuw een echte vakleerkracht muziek, Titia Mijning. Zij geeft lessen aan alle 
groepen op de donderdagochtend. Misschien heeft u hierover al wat van uw kind gehoord. 
 
Ook dit jaar zijn er lessen van de ‘Kunstkoets’ onder leiding van Mieke Rozing.  
In oktober en november geeft ze diverse lessen handvaardigheid in de onderbouw. 
 
Zoals gemeld verzorgt Alkmaar Sport de vakleerkracht gymnastiek in de persoon van Demi Aussems. Zij 
verzorgt de lessen op de woensdagochtend en zal ook diverse activiteiten op de woensdagmiddag gaan 
organiseren.  
 
Verder zijn er ook alweer een aantal excursies gepland bij het IVN. Deze zijn vaak bij Parnassia in Bergen 
aan Zee en gaan over allerlei interessante dingen in de natuur; kriebelbeestjes, uilen, paddenstoelen etc. 
Voor het vervoer ontvangt u tzt een verzoek van de eigen leerkracht. 
 
Ook onze leesconsulent Anne Dijkstra is weer aan de school verbonden:. 
Zij werkt voor bibliotheek Kennemerwaard en gaat allerlei leuke activiteiten in de school opzetten rond 
boeken en het plezier in lezen. Zij om de week op  donderdag bij ons op school. 
Wist u trouwens dat uw kind automatisch lid is van deze openbare bibliotheek. U kunt zelf ook boeken 
voor uw kind komen lenen. Evt. kunt u ze samen komen uitzoeken. 
Op zijn er ouders die de peuters, kleuters en leerlingen van groep 3 helpen bij het uitzoeken en ruilen van 
boeken. Deze boeken mogen ook mee naar huis! 
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Volgende week donderdag  10 oktober gaat groep 5-6 op excursie naar ‘Gejut’.  Daar krijgen zij les over de 
vervuiling van de zee, en hoe we zelf kunnen helpen om deze vervuiling tegen te gaan. Ook wordt er op het 
strand naar plastic afval gezocht en gaan de leerlingen met elkaar een mooi werkstuk maken. 
Ook vorig jaar zijn we op bezoek geweest met groep 6 en de het was toen ook een leuke en leerzame dag. 
 

 
Op de woensdagochtend van de oneven weken is de jeugdconsulent van de gemeente Bergen, Djoeke 
Steensma, bij ons op school aanwezig vanaf 8.15 uur.  
Want soms gaat opvoeden en opgroeien niet vanzelf.  
Om vragen over opvoeding snel kwijt te kunnen, stellen wij onze school daarom 
open als inlooppunt voor het opvoedspreekuur.  
 
Met welke vragen kun je bij Djoeke Steensma terecht?  
Ouders en verzorgers kunnen terecht met alle vragen die betrekking hebben op 
het gezin en kind. Het kan zijn dat je een eenmalige, eenvoudige vraag hebt. 
Denk bijvoorbeeld aan niet willen luisteren, omgaan met onzekerheid of 
spanning in de thuissituatie.  
Blijkt dat er meer nodig is? Dan kan ik in overleg kortdurende ondersteuning of 
gespecialiseerde hulp inzetten.  
 
Waar en wanneer? 
Tijdens de oneven schoolweken ben ik woensdag van 08:15 tot 09:00 uur op school te vinden.  
 
Heb je toch een vraag en geen tijd om binnen te lopen?  
Van maandag tot en met donderdag ben ik bereikbaar via 06-25756217.  
Vragen kun je ook mailen naar djoekesteensma@debuch.nl 
Daarnaast is er iedere dinsdagmiddag van 15:00 tot 16:30 uur de mogelijkheid om langs te komen bij het 
Sociaal Team Egmond op Ontmoetingscentrum PostaanZee, Voorstraat 82a 
 

Ander ‘nieuws’. 
 
De Kinderboekenweek is deze week gestart. Dit keer is het thema ‘Reis mee’. 
Natuurlijk vinden er op school allerlei leuke en interessante lessen en activiteiten 
plaats. De opening was woensdag j.l. met verschillende activiteiten in de klassen. 
Heeft u de impressie op onze Facebookpagina al gezien? 
De school heeft net als de voorgaande jaren alle kernboeken en een aantal 
bekroonde boeken (gouden en zilveren griffels) voor onze eigen schoolbibliotheek 
aangeschaft. 
De jaarlijkse boekenkleedjesmarkt is volgende week,  woensdag 9 oktober. Vanaf 
12.00 uur mogen alle kinderen op een kleedje hun ‘oude’ boeken voor een klein 
prijsje verkopen. Wel graag zelf een kleedje meenemen. 
 

 
Deze week is bekend geworden dat we ook dit schooljaar weer zijn ingeloot voor 
het Europese schoolfruit programma. Dit betekent dat we vanaf 12 november weer 
3x per week kunnen genieten van vers fruit.  
Dit past uiteraard binnen ons streven om gezond eten te promoten. Daarom 
hebben we ook meegedaan aan de week van de pauzehap en staat ook het 
nationaal schoolontbijt op 5 november weer op het programma. 
Tot 12 november hebben we onze fruitdagen op dinsdag en donderdag! 
 



 
Batterijen 
Zoals u wellicht weet staat er naast het kantoor van meester Rob nog steeds een grote ton, waar we lege 
batterijen mee verzamelen. Binnenkort wordt deze geleegd, dus vul deze ton nog even verder bij! 
Het inzamelen is goed voor het milieu, maar ook voor ons! We krijgen n.l. bij elke kilo een aantal 
waardebonnen om schoolspullen voor te kopen! 
 
Schoolapp 
In het begin van het schooljaar waren er wat problemen met de pushberichten van de 
SchoolApp. 
Erg vervelend, want de leerkrachten gebruiken deze app best vaak om bv foto’s te 
sturen van activiteiten. 
We willen u dat graag laten zien! Het is dan ook belangrijk dat deze app goed werkt. 
Inmiddels hebben we een aantal ouders kunnen helpen. 
Als uw SchoolApp niet (goed) meer werkt, is de oplossing soms om even de app te 
verwijderen en opnieuw te installeren via de GooglePlay store of de Appstore. 
Bij het invullen van uw gegevens is het dan belangrijk om dit in het goede veld te 
doen; het rode kader met ons logo (zie foto hiernaast) 
Mocht het hiermee niet opgelost zijn, kom dan even langs bij Rob de Boo of Edwin de 
Groot, dan helpen we u graag! 
 

 
Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met de meer beleidsmatige kant van de school. 
Zij praten mee over o.a. de begroting, de vak inhouden, formatie etc. 
Wist u dat er voorgaand aan hun vergaderingen vanaf 19.30 uur een inloopkwartiertje is, waarin u met de 
MR kunt kennismaken of vragen of opmerkingen inbrengen? 
De MR vergadert ongeveer 6x per jaar. 
 
Oudervereniging 
De oudervereniging ondersteunt enthousiast de school bij de diverse activiteiten.  
De eerste vergadering is al weer geweest en de eerste plannen zijn gemaakt. 
Vandaag krijgen de leerlingen een brief mee waarin u van de oudervereniging het verzoek krijgt om de 
jaarlijkse ouderbijdrage te voldoen.  
Het bedrag voor dit schooljaar is niet gewijzigd en bedraagt € 25,00 per kind.  
De ouderraad vraagt u vriendelijk om dit bedrag voor de herfstvakantie over te maken op hun rekening. 
 

 
Tot Slot 
 
Aan het eind van deze nieuwsbrief nog twee verzoeken: 
 
De huisartsenpost heeft ons gebeld met het verzoek om, met name bij slecht weer, uw auto niet bij hen op 
het parkeerterrein te zetten als u uw kind(eren) naar school brengt. Rond deze tijd komen n.l. ook de 
patiënten naar de post en zij kunnen dan niet parkeren.  
Dus a.u.b. ‘kiss & ride’ voor de school, of met paraplu en regenjas toch op de fiets. 
 
Ook valt het ons op, dat een steeds groter aantal leerlingen te laat op school komt. 
We willen graag starten om 8.30 uur, dus graag alle leerlingen om 8.25 uur in de klas! 
Zo kunnen de leerkrachten direct starten en worden ze niet onderbroken door de leerlingen die later 
komen. Wel zo prettig! Bedankt voor de medewerking! 
 



Dan is deze week het bericht gekomen dat de bonden hebben opgeroepen tot een landelijke stakingsdag 
op woensdag 6 november. Het lijkt er namelijk op dat er geen maatregelen genomen worden om een 
poging te doen om het lerarentekort op te lossen. Ook liggen er nog looneisen; niet alleen voor het 
onderwijzend personeel (die al een slag hebben gemaakt), maar ook voor het ondersteunend personeel en 
de directies van het basisonderwijs. Ook daar is er een steeds groter wordend personeelstekort. 
We hebben nog geen standpunt ingenomen, maar zodra bekend is of het personeel van de Driemaster 
deelneemt aan deze stakingsdag hoort u dat direct van ons. 
 

 
 Agenda. 
 
De agenda van oktober is als volgt; 
 

Woensdag 2 oktober Opening Kinderboekenweek 

vrijdag 4 oktober groep 7-8: PET event Alkmaar 

Vrijdag 5 oktober juf Marlies jarig 

Maandag 7 oktober Dag van de leraar 

Woensdag 9 oktober  boekenkleedjesmarkt 

Donderdag 10 oktober Groep 5-6: kunstproject bij Gejut 

zondag 15 oktober juf José Leeuw jarig 

zaterdag 19 t/m zondag 27 
oktober 

herfstvakantie 

Dinsdag 5 november Nationaal Schoolontbijt 

Woensdag 6 november Mogelijk landelijke stakingsdag onderwijs 

 


