
 

Maandinfo januari-februari 2018 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Het ziet er naar uit dat ons speeltoestel binnenkort geplaatst gaat worden. 
Woensdag a.s. worden de juiste afmetingen op ons plein uitgemeten en kunnen we een goed 
overzicht maken van de voorbereidingen die daarbij nodig zijn. 
In ieder geval moeten we de huidige speeltoestellen verwijderen. 
Een aantal van u heeft enthousiast gereageerd en zich bereid verklaard om ons daarbij te helpen. 
Daar zijn we uiteraard erg blij mee. 
We willen dan ook aan u vragen om contact met ons op te nemen en aan te geven, wanneer u 
mogelijkheden hebt om aanwezig te zijn. (dat kan uiteraard ook door de week) 
Dat mag bij mij of bij Karin Baart (info.driemaster@isobscholen.nl en/of karin.baart@isobscholen.nl ; 
bellen mag uiteraard ook) 
Om de speeltoestellen uit elkaar te halen zijn i.i.g. (accu)boormachines nodig. 
Als dit gebeurd is en afgevoerd, kunnen we de tegels verwijderen en de juiste vorm uitgraven. 
We hebben er zin in! U ook? 
 
Deze week starten we met twee leuke activiteiten. 
Dinsdag is voor de groepen 3 t/m 8 de eerste les van 6 lessen schooljudo. 
De matten zijn al gebracht en de judoleraar heeft zich al voorgesteld. 
Schooljudo is hét programma om aan de mentale en fysieke gezondheid van kinderen te werken. 
Schooljudo werkt preventief en curatief. Zo draagt het programma bij aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen en verbetert het de sociale veiligheid op de school.  
Echte judomatten, judopakken en een uitgebreide leerlijn zorgen voor onvergetelijke en leerzame 
lessen.  
De lessen worden gegeven in ons speellokaal. De leerlingen krijgen een judopak, maar daaronder 
graag een shirt en een korte broek. Schoenen zijn niet nodig, want judoën doe je op je blote voeten. 
 
Donderdagmiddag starten we met het ‘creatief uur’. Alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 zijn bij 
een activiteit ingedeeld en gaan met elkaar een aantal leuke lessen volgen. 
Er is weer veel variatie en er zullen vast weer mooie werkstukken gemaakt worden. 
Die kunt u uiteraard weer komen bewonderen op de tentoonstelling, maar daar hoort u tzt meer 
over. 
 
Inmiddels zitten we midden in de CITO-toetsweken. Zoals elk half jaar worden de resultaten daarna 
in ons Leerling Volg Systeem ingevoerd. In de week voor de voorjaarsvakantie kunt u zich dan 
inschrijven voor de oudergesprekken om samen met de leerkracht de vorderingen van uw kind(eren) 
te bespreken. Ook presenteren we dan met trots ons nieuwe rapport, dat uw kind ook voor de 
voorjaarsvakantie mee naar huis krijgt. 
De inschrijvingen gaan deze keer ook via ons ouderportaal op onze website. Dus als u zich nog niet 
heeft aangemeld, doet u dit dan aub spoedig. 
We merken ook dat het installeren van de schoolapp niet overal even makkelijk gaat. Lukt het u niet? 
Kom dan gerust naar ons (Edwin of mijzelf) toe; we helpen u graag. 
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Agenda 
 

Maandag 29 januari Juf Liesbeth jarig 

Dinsdag 30 januari 1e les schooljudo 

Donderdag 1 februari 1e les Creatief uur 

Vrijdag 2 februari Groep 5 excursie naar de Slotgracht 

Maandag 5 februari Poetsbus op school 

Dinsdag 6 februari 2e les schooljudo 

Donderdag 8 februari 2e les Creatief uur 

Zondag 11 februari Groet-uit-Schoorl run 

Maandag 12 februari Groep 7 en 8: Techniekbus 

Dinsdag 13 februari 3e les schooljudo 

Woensdag 14 februari Open dag VO-scholen in Alkmaar (voor groep 8) 

Donderdag 15 februari 3e les Creatief uur 

Dinsdag 20 februari 3e les schooljudo 

Donderdag 22 februari 4e les Cratief uur 

Vrijdag 23 februari Groep 8 met museumbus naar van 
Goghmuseum 

Vrijdag 23 februari Rapport mee 

Maandag 19 t/m donderdag 22 februari oudergesprekken 

Zaterdag 24 feb t/m zondag 4 maart voorjaarsvakantie 

  

 
 


