obs De Phoenix
Week 12 - 2018
Beste ouder(s)/verzorger(s),
In de aankomende periode staan een aantal sportieve activiteiten op het programma. Het
schoolschaakteam heeft afgelopen zaterdag een knappe prestatie geleverd met hun deelname aan
het Noord-Hollands kampioenschap schoolschaken. Aanstaande zaterdag zijn er vier teams van de
Phoenix die deelnemen aan het schoolhandbaltoernooi. Daarnaast doen we in april mee aan de
schoolvoetbaltoernooien en in deze nieuwsbrief staat een oproep voor deelnemers aan de
schoolzwemkampioenschappen. We wensen alle sportieve deelnemers alvast heel veel succes en
plezier!
Groet,
Het team van de Phoenix
Locatie Sint Pancras

Kalender maart en april
Maandag

26 maart

Portfolio presentaties t/m 30 maart

Dinsdag

27 maart

Zaterdag

31 maart

IKC ontwerpatelier
Talentmiddag
Schoolhandbaltoernooi (Lacom ’91)

Maandag

2 april

Tweede Paasdag (de kinderen zijn vrij)

Woensdag

4 april

Schoolvoetbaltoernooi jongens (Vrone)

Zaterdag

7 april

Oud papier (Sperwer)

Dinsdag

10 april

Woensdag

11 april

Talentmiddag
OR-vergadering
Schoolvoetbaltoernooi meisjes (DTS)

Donderdag

12 april

Theoretisch verkeersexamen groep 7

Vrijdag

13 april

Herdenking Zwarte Zondag (groep 7/8sp)

Maandag

16 april

Afsluiting talentenmiddagen

Dinsdag

17 april

IEP groep 8

Woensdag

18 april

IEP groep 8

Vrijdag

20 april

Start meivakantie 14.30 uur t/m 6 mei

Nieuws vanuit het team
Even voorstellen, Mara van der Veer
Hallo iedereen,
Omdat ik tot aan de zomervakantie als onderwijsassistent in groep 2/3 werk, wil ik mij
graag even voorstellen. Mijn naam is Mara en samen met mijn vriend en 2 katten woon
ik in Sint Pancras. In 2009 ben ik begonnen op BSO de Hasselbraam van Kinderopvang
Langedijk. Ik ben daarna naar de BSO in Broek op Langedijk gegaan. Vanaf 2016 heb ik
naast mijn werk op de BSO ook kinderen begeleid op de Phoenix in BOL en vorig jaar nog
bij Samantha in de klas als onderwijsassistent.
Ik zal maandag t/m vrijdag aanwezig zijn in de klas. Op woensdag en donderdag ben ik
een half uurtje eerder weg i.v.m. mijn BSO uren. Ik heb er super veel zin in!
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Babynieuws
Juf Lotte Schrijvers (groep 7/8sp) en haar vriend Colin zijn in blijde verwachting. Zij verwachten hun tweede
kindje eind september. We feliciteren hen met dit mooie nieuws.

Schoolnieuws
Inspectiebezoek
De onderwijsinspectie onderzocht vorige week de ‘kwaliteit van
het didactisch handelen van onze leerkrachten’. Oftewel: geven
wij goed les?
Na een bezoek aan diverse groepen kregen we complimenten
over de wijze waarop wij ons onderwijs vanuit de
daltonkernwaarden georganiseerd hebben, onze ambities en het
effect hiervan op het lesgeven.
Een gevoel van trots overheerst bij ons team. Hier doen wij het
voor: goed onderwijs leveren en kinderen met plezier laten leren.
Namens ons bestuur, De Blauwe Loper, werd er vrijdag op beide
locaties een heerlijke taart bezorgd om de goede beoordeling te
vieren.

Portfoliogesprekken en presentaties
In de week van 26 tot 30 maart staan de portfoliogesprekken en presentaties centraal. De portfoliogesprekken
vinden plaats met de leerkracht en gebeurt vaak in een groepje. Tijdens deze gesprekken staan de ik-doelen
waaraan gewerkt is en het verzamelde trotswerk van de afgelopen periode centraal.
Het portfolio gaat tijdens deze ronde niet mee naar huis, maar wordt aan leerlingen uit een andere klas
gepresenteerd. De portfolio’s zijn altijd in te zien in de klas van uw kind, mocht u het leuk vinden het portfolio
al te bekijken. Bij de derde ronde in juli worden de portfolio’s mee naar huis gegeven om thuis te presenteren.

School!week (openbaar onderwijs)
School!Week 2018 (week van 19 maart) had dit jaar als thema ‘Samen maken we
School!'. Tijdens deze landelijke campagneweek van het openbaar en algemeen
toegankelijk onderwijs brengen wij de zes kernwaarden van het openbaar onderwijs extra
onder de aandacht.
Kernwaarden openbaar onderwijs
Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of
levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor
elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen
kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt
ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht.
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Nationale daltondag en voorjaarsontbijt
Woensdag 21 maart was het feest op school! We vierden het begin van de lente met het voorjaarsontbijt. Maar
ook was het de Nationale Daltondag, die dit jaar viel in de School!week. Geheel passend bij de
daltonkernwaarde ‘samenwerken’ en het thema ‘Samen maken we School’ van de School!week, hebben we
hierbij samengewerkt met het Dalton College in Alkmaar. De leerlingen van het Dalton College hadden speciaal
voor ons een Escaperoom ontwikkeld. Aan de kinderen van de Phoenix was het de taak om, door middel van
goede samenwerking, de codes te kraken en de juiste zin te vormen! Hierbij kregen zij hulp van leerlingen van
het Dalton College. We kijken terug op een geslaagde dag!

Datum evaluatiebijeenkomst 1/2 en 2/3
In de uitnodiging voor de evaluatiebijeenkomst voor groep 1/2 en 2/3 stond helaas een tikfout. De juiste datum
is dinsdag 17 april van 16.15 tot 17.15 uur. Tijdens de bijeenkomst willen we graag de eerste periode met de
betrokken ouders/verzorgers evalueren.

Schoolschaakkampioenschappen
Het schaakteam van de Phoenix heeft zaterdag 24 maart deelgenomen aan het Noord-Hollands
kampioenschap schoolschaken. In november hebben zij zich hiervoor geplaatst tijdens de Langedijker
kampioenschappen. Het team bestond dit keer uit Mika (groep 5/6a), Collin (groep 5/6b), Jip (groep 7/8a) en
Max (groep 7/8sp). Elke deelnemer moest 8 partijen spelen. Het team heeft een prachtige prestatie geleverd
door als 13e van de 24 te eindigen. Goed gedaan!
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Week van het geld
Op maandag 12 maart begon de Week van het Geld. Het doel van deze
themaweek is om kinderen te leren omgaan met geld. Er werd bijvoorbeeld in
verschillende groepen, als groep of individueel, gespaard voor leuke activiteiten.
In groep 4 mochten de kinderen filosoferen wat ze zouden doen als ze een
geldboom hadden en in groep 4/5 hebben ze de klassenwinkel feestelijk geopend.
Ook werden er deze week in de groepen 7/8 een aantal gastlessen gegeven.

Schoolhandbaltoernooi
Op zaterdag 31 maart doet de Phoenix met maar liefst 4 teams mee aan het
schoolhandbaltoernooi van Lacom ’91. Voor de teams van groep 3/4 en groep 5/6
zijn we nog op zoek naar een teambegeleider. U kunt zich hiervoor opgeven bij
Siem Groot via s.groot@dephoenix.nl. Alvast bedankt voor uw hulp.

Schoolzwemwedstrijden
Op woensdag 16 mei 2018 zijn de Schoolzwemkampioenschappen in zwembad de Bever te Sint Pancras. Graag
willen we de titel van vorig jaar verdedigen. Toen waren we de beste school van Langedijk en hebben we een
mooie wisselbeker gewonnen. Na drie keer winnen mogen we die houden!
Verderop in de nieuwsbrief kunt u meer informatie over de deelname van dit jaar vinden. U kunt uw kind
hiervoor opgeven tot vrijdag 20 april bij Susanne Nijman (moeder van Lise gr. 4a en Kasper gr. 7/8a) via
susannenijman@gmail.com. Omdat het toernooi zich buiten schooltijd afspeelt, zullen hier geen leerkrachten
bij aanwezig zijn.
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Overig
Schoolzwemkampioenschappen
Geachte ouder/verzorger,
Uw zoon/dochter wil graag mee doen aan de
Schoolzwemkampioenschappen op woensdagmiddag 16 mei 2018 in
zwembad de Bever te Sint Pancras. Om uw zoon dochter in te kunnen
delen hebben wij uw toestemming nodig. Wilt u het onderstaande strookje invullen en zo spoedig mogelijk
mailen naar susannenijman@gmail.com (uiterlijk 20 april)?
Indien u als begeleider van een team wilt optreden kunt u dit ook aangeven.
Uw taak zal dan bestaan uit het verzamelen en begeleiden van het team tijdens de wedstrijd. Zorgen dat zij op
het goede moment in de goede baan aan de start verschijnen.
Vanaf 14.30 uur kunnen de groepen zich melden en om 15.00 uur zal de 1e start plaatsvinden. Dan zal het
volgende programma gezwommen worden en we hopen om 17.30 uur te weten wie de schoolzwemkampioen
van dit jaar is.
25m vrije slag meisjes / jongens groep 3
25m rugslag meisjes / jongens groep 3
25m vrije slag meisjes / jongens groep 4
25m rugslag meisjes / jongens groep 4
Estafette 6x 25m vrije slag
25m vrije slag meisjes / jongens groep 5
25m rugslag meisjes / jongens groep 5
25m vrije slag meisjes / jongens groep 6
25m rugslag meisjes / jongens groep 6
50m vrije slag meisjes / jongens groep 7
50m rugslag meisjes / jongens groep 7
50m vrije slag meisjes / jongens groep 8
50m rugslag meisjes / jongens groep 8

Mijn zoon/dochter ……………………………………………..………………………………
Groep ………………. En heeft
zwemdiploma A / B / C En kan mee doen aan de schoolzwemkampioenschappen op woensdag 16 mei 2018
Geboorte datum:……………………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………………………
Emailadres ……………………………………………………………………………………………………………………….
Ik zou wel/niet als begeleider van het team van mijn zoon/dochter willen optreden. Mijn naam is
……………………………………………………….……..
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