
 
 

Agenda 

 

• Donderdag 26 
november 
Studiedag- Alle 
kinderen vrij! 
 

• Vrijdag 4 
december 
Sinterklaasviering 
op school. 
 

FietsStuk! 

Een rol spelen in je eigen 

toneelstuk? 

Voor de afsluiting van de ‘Spring op 

de fietsmaand’ maken we samen 

een toneelstuk over fietsen.  

Met je mede-spelers bedenk je de 

inhoud en onder begeleiding van 2 

echte regisseurs, Jos van Varik 

(Raponsel) en Chantal van der Klugt 

(ONstage), maken jullie het stuk af. 

Afsluitend laten jullie het stuk aan 

elkaar zien in De Muze.  

Kom jij je toneeltalenten laten 

zien? 

 

Wanneer: Vrijdag 13 november 

 

Tijd: 15.30 uur – 17.30 uur 

Inloop 15.15 uur 

 

Waar: @ De Muze 

Wantveld 2, Noordwijk 

 

Aanmelden bij Sjors Creatief 

www.noordwijkacftief.nl 

Kosten: €3,- 

 

 

BLOON 

Bij ons op school werken de we met 

BLOON. BLOON is een methode-

onafhankelijk programma om 

spelling in te oefenen. De 

leerkrachten zetten elke week 

woordlijsten klaar die passen bij de 

spellingregels waar de kinderen die 

week mee oefenen. 

In BLOON zijn verschillende 

oefenvormen aanwezig. De leerling 

kan oefenen volgens de BLOON-

methode (Bekijken, Lezen, 

Omdraaien, Opschrijven en 

Nakijken) of aan de slag met zes 

verschillende spelletjes.  

 

BLOON wordt ingezet op school om 

de leerling met de reeds 

aangeboden stof extra te laten 

oefenen. We bieden kinderen de 

mogelijkheid om ook thuis te 

oefenen door in te loggen met het 

wachtwoord wat de kinderen van de 

leerkracht gekregen hebben. Vindt 

uw kind het ook leuk om te oefenen 

met BLOON, maar heeft het nog 

geen inloggegevens, raadpleeg de 

leerkracht van uw kind. 

Donatie Voedselbank Noordwijk 

Afgelopen woensdag 4 november 

was het ‘Nationaal Schoolontbijt’. 

Ook wij zouden hier, net als 

voorgaande jaren,  weer met de 

school aan meedoen. 

Echter, hebben wij er met elkaar 

voor gekozen de ontbijtpakketten te 

doneren aan een goed doel, de 

Voedselbank in Noordwijk. 

Gezien alle Corona- ontwikkelingen 

en angstige periode waarin wij nu 

met elkaar leven, leek ons dit een 

mooi gebaar! 

Samen met een aantal leerlingen, 

hebben we de pakketten woensdag 

bij de Voedselbank afgeleverd.  

 

We hopen dat we weer een groot 

aantal gezinnen blij hebben 

gemaakt! 

 

http://www.noordwijkacftief.nl/


Webinar Tieners en Fociale druk 

- Groepsdruk 

Op 19 november 2020 organiseert 

het Centrum voor Jeugd en Gezin in 

samenwerking met Tischa Neve een 

webinar over het  ondersteunen van 

tieners bij sociale druk of  groeps-

druk. Het is bedoeld voor alle ouders 

met kinderen van 10 tot en met 18 

jaar uit Hollands Midden. 

De puberteit is een roerige tijd. 

Jezelf leren kennen, je staande 

houden en je plek vinden tussen 

leeftijdsgenoten én omgaan met alle 

verwachtingen van ouders, anderen 

en sociale media. Er wordt steeds 

meer druk op jongeren gelegd en dat 

valt niet altijd mee. 

In dit Webinar geeft bekend 

kinderpsycholoog en opvoedkundige 

Tischa Neve ouders praktische tips 

en staat ze stil bij de rol als ouder 

wannee tieners sociale druk of 

groepsdruk voelen.  

 

Dit Webinar vindt plaats op 

donderdag 19 november van 20.30 

tot 21.30 uur. 

Aanmelden voor de gratis CJG-

Webinar  ‘Tieners en sociale druk & 

groepsdruk’ kan via 

www.cjgcursus.nl.   

Er is een beperkt aantal 

aanmeldingen mogelijk. Na het 

Webinar is deze een maand terug te 

kijken. 

 

Gedragsafspraken – ongewenst 

gedrag 

De afgelopen periode zijn we, n.a.v. 

het sociale veiligheidsbeleid, veel 

met elkaar in gesprek geweest over 

gewenst en ongewenst gedrag op 

school. 

Wat is gewenst gedrag? Wat is  

ongewenst gedrag? Wanneer wordt 

ongewenst gedrag 

grensoverschrijdend? Allemaal 

onderwerpen die erg belangrijk zijn 

binnen een school om voor iedereen 

(kinderen, ouders, leerkrachten, 

pedagogisch medewerkers ed.) een 

veilige (school)omgeving te 

waarborgen. 

We hebben onze standpunten en 

afspraken, die tevens in het sociale 

veiligheidsbeleid staan, op 

kwaliteitskaarten beschreven. 

Voor in de klas is er een stappenplan 

ontwikkeld (gekoppeld aan de 

Kanjertraining) waar in 4 stappen 

beschreven staat wat er gebeurt als 

een kind grensoverschrijdend gedrag 

laat zien.  

 

Dit plan zal binnenkort met de 

kinderen worden besproken en 

zichtbaar zijn in de klas.  

Op deze manier weten kinderen wat 

ze kunnen verwachten als het  even 

niet lukt. 

Uiteraard gaan we uit van het 

positieve en zullen we er met elkaar 

voor zorgen dat ‘gewenst gedrag’ 

het meest te zien zal zijn bij ons op 

school       

Raam Museum 

 

 

Het werk van deze 

schilders, beeldhouwers en 

ontwerpers heeft ons 

geïnspireerd tot het maken 

van prachtige kunstwerken. 

Komt dat zien vanaf 

volgende week woensdag:  

Heel Schapendel maakt 

kunst! 

Te zien op de ramen en 

door de ramen van de aula 

en de Schaapskooi, veilig 

vanaf buiten te bekijken op 

1,5 meter. 

Groetjes Jeanette, juf 

Beeldende Vorming 



  

Vanuit de groepen … 

Blink is een leuk vak. 

We maken nu een eigen 

onderzoek over onze eigen 

uitgekozen wereldster. 

Daarbij maken we proefjes, 

getypte verhalen en leuke 

plaatjes. 

We hebben een eigen hoek in de 

klas waar we ons werk 

tentoonstellen. 

Aan het eind van de weken gaan 

we ons onderzoek tentoonstellen 

voor de kinderen in de klassen 

6/7 en 7/8. 

Het is dan net als in een museum. 

Je kan filmpjes kijken, proefjes 

doen, informatie lezen en nog 

veel meer. 

Geschreven door: 

Jacey-Lynn, groep 8 

 

Wij wensen u alvast 

een fijn weekend!

 

Factuur overblijf 

Uit onze administratie is 

gebleken dat er een aantal 

ouders is die de factuur 

voor het overblijven          

(€ 70,- 1e termijn) nog niet 

heeft betaald. Wellicht is 

de mail hierover aan uw 

aandacht ontsnapt. 

Vandaag is er via 

SchouderCom een 

herinnering verstuurd, 

met een betaalverzoek 

om de factuur z.s.m. te 

betalen. 

Dit kan via Ideal of 

middels een 

overschrijving.   

Mocht uw kind geen 

gebruik maken van de 

overblijf, zou u dan in een 

antwoord op de mail, dit 

willen bevestigen.  

Zeker nu wij zelf de 

overblijfkosten incasseren 

en betalen, is het voor ons 

erg fijn een goed en up to 

date overzicht te hebben. 

Alvast dank! 

 

Sinterkaas 

 

 

Achter de schermen is de 

Sintcommissie druk bezig om een 

Corona-proof Sinterklaasfeest 

voor de kinderen van onze school 

te organiseren.  

Dat het anders zal worden dan 

voorgaande jaren, mag duidelijk 

zijn.  

Wij zullen het feest ín de school, 

met de kinderen en Sinterklaas 

met zijn Pieten vieren! 

U zult binnenkort via 

SchouderCom meer informatie 

ontvangen over het 

Sinterklaasfeest dat op vrijdag 4 

december plaatst vindt! 

 

 


