obs De Phoenix
Week 14 - 2018
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Naast de ontspannende activiteiten zoals de laatste ronde van de talentmiddagen en de
sporttoernooien, zijn het voor de leerlingen van groep 7 en 8 ook spannende weken vanwege het
theoretisch verkeersexamen en de eindtoets. We wensen deze leerlingen alvast veel succes!
Groet,
Het team van de Phoenix
Locatie Broek op Langedijk

Kalender april en mei
Maandag

9 april

Inschrijven Wandelvierdaagse (08.15-08.45 uur)
Talentmiddag
Inschrijven Wandelvierdaagse (08.15-08.45 uur)

Dinsdag

10 april

Woensdag

11 april

Donderdag

12 april

Schoolvoetbaltoernooi meisjes (DTS)
Kaartverkoop Kindergala (12.30 uur)
Theoretisch verkeersexamen groep 7

Maandag

16 april

Afsluiting talentmiddagen

Dinsdag

17 april

IEP groep 8

Woensdag

18 april

Vrijdag

20 april

Vrijdag

27 april

IEP groep 8
Groep 1c naar de kinderboerderij
Start meivakantie 14.30 uur t/m 6 mei
Groepen 1a en 1b naar de kinderboerderij
Optocht Koningskar

Donderdag

10 mei

Hemelvaart (de kinderen zijn 10 en 11 mei vrij)

Zondag

13 mei

Moederdag

Maandag

14 mei

Woensdag

16 mei

Start rekenweek ‘Meetkunde’ t/m 18 mei
Participatieavond MR
Schoolzwemwedstrijden

Maandag

21 mei

Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij)

Woensdag

23 mei

Leerkrachtenverjaardag

Maandag

28 mei

Start trotsweken en trotsgesprekken t/m 15 juni

Schoolnieuws
Eindtoets groep 8
Dinsdag 17 en woensdag 18 april wordt de IEP eindtoets bij ons op school afgenomen voor de kinderen van
groep 8. Per dag zijn de kinderen hier maximaal 2 uur mee bezig. Naar de betreffende ouders wordt volgende
week een brochure verstuurd met hierin informatie over de eindtoets. We wensen de kinderen heel veel
succes bij het maken van de IEP.
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Nieuwe website en app
Achter de schermen wordt op dit moment hard gewerkt om een nieuwe website voor onze school te maken en
een Phoenix-app te ontwikkelen. We verwachten voor de meivakantie ´live´ te gaan en op de particpatie-avond
van de MR vragen we u uw eerste ervaringen met ons te delen.

Lees- & Leerplein
Om taalachterstanden tegen te gaan en leesbevordering
structureel te bevorderen zijn wij een samenwerking
aangegaan met Openbare Bibliotheek Langedijk. Het doel
van deze samenwerking is het opzetten van een Lees- &
Leerplein en het structureel bevorderen van leesbevorderende activiteiten.
Inmiddels heeft de jeugdbibliothecaris onze collectie boeken
opgeschoond en gaan wij binnenkort naar de Nederlandse
Bibliotheek Dienst om de collectie aan te vullen. Naast het
verzorgen van een goede collectie boeken zal de
jeugdbibliothecaris ons ook ondersteunen bij leesprojecten.
De jeugdbibliothecaris zal gemiddeld 2 uur per week
betrokken zijn bij onze school (voor beide locaties).
Vanaf de start van het project zijn ook leerlingen betrokken geweest. Zij hebben een moodboard gemaakt over
de inrichting, hebben de leerlingen bevraagd over hun wensen, hebben meegedacht in de keuze van kasten en
zullen hun bijdrage leveren bij het aanvullen van de collectie.
Naast dat de kinderen boeken kunnen lenen, via een professioneel uitleensysteem, worden er ook
werkplekken gecreëerd. Het Lees- & Leerplein zal in de hal, onderaan de trap, haar plek krijgen.
Het streven is om het plein nog voor het einde van het schooljaar volledig ingericht te hebben.

Schoolvoetbaltoernooi jongens
Vanwege het slechte weer voorafgaand aan het schoolvoetbaltoernooi waren de voetbalvelden van Vrone
helaas niet bespeelbaar. Het schoolvoetbaltoernooi van afgelopen woensdag is daarom niet doorgaan. Vrone
onderzoekt de mogelijkheden om het toernooi op een ander moment te organiseren. Wanneer hier meer
duidelijkheid over is, zullen we u hierover informeren.

Landelijke Opschoondag
Op woensdag 28 maart deed groep 7/8a mee met de Landelijke
Opschoondag. Mare en Iris (leerlingen uit groep 7/8a) hebben
hiervoor initiatief genomen en vertellen hierover:
Op woensdag 28 maart 2018 hadden wij de Landelijke
Opschoondag.
We gingen met groepjes rondom de school opruimen. We hebben
wel 16 vuilniszakken vol afval opgehaald.
We hebben de raarste dingen gevonden. Zo vond een groepje een
halve surfplank en twee lege flessen wodka. Een ander groepje
vond een dood dier, maar niemand wist toen wat voor dier het
was. Het was erg leuk om te organiseren. Er kwam tijdens het
opruimen ook een vrouw van de sociale website van gemeente
Langedijk. Het was een leuke dag.
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Schoolhandbaltoernooi
Op zaterdag 31 maart deed de Phoenix met vier teams mee aan
het schoolhandbaltoernooi bij Lacom ’91. De verschillende
teams hebben een sportieve en gezellige dag gehad met elkaar.
Eén Phoenix-team is zelfs kampioen geworden, gefeliciteerd!
Bracha en Lisa (groep 7/8a) vertellen hierover:
Wij hebben op 31 maart een handbaltoernooi gehad. We
moesten tegen 4 teams (scholen). De eerste wedstrijd vonden
we allemaal spannend. Vrijdag daarvoor hadden we nog even kunnen trainen met coach Dennis. We hebben
wel 7-4 gewonnen! We hadden gewoon een heel goed team gevormd. Maar goed, we zijn heel trots op ons
team dat we zo ver zijn gekomen, want we zijn kampioen geworden, YEAH. Nu gaan we naar het regionale
handbaltoernooi en als we dat winnen gaan we naar NK. We zijn super blij dat we eerste zijn geworden. Ons
team bestaat uit: Zara, Jade, Melanie, Jenmar, Tieme, Lisa en Bracha. De coaches waren Dennis en Freek.

Schoolzwemwedstrijden (herhaling)
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!
In de vorige 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.

Nieuws locatie Sint Pancras
Herdenking Fusillade Sint Pancras
Dit jaar is het 73 jaar geleden dat bij het spoor 20 mannen zijn gefusilleerd. Jaarlijks houden de groepen 7/8
van de basisscholen in Sint Pancras een herdenking van Zwarte Zondag 15 april 1945 in Sint Pancras. Dit jaar
vindt de herdenking plaats op vrijdag 13 april vanaf 11.00 uur. Op vrijdag 13 april vertrekken we om 11.00 uur
vanaf het plein aan de Sperwer in stille tocht naar het monument bij de spoorovergang Bovenweg. Alle
aanwezigen worden welkom geheten en er volgt een toespraak. Vervolgens wordt de Last Post gespeeld en
twee minuten stilte gehouden. Daarna zullen kinderen namens elke school een voordracht doen en worden
bloemen gelegd bij het monument.

Nieuws vanuit de OR
Koningskar
Voor de voorjaarvakantie hebben we een oproep gedaan voor deelname aan de koningskar. Gelukkig is hier
gehoor aan gegeven en zijn er veel aanmeldingen gekomen! Inmiddels zijn we gestart met het aankopen van
spullen en het maken van een schema voor het klussen aan de kar. Om iets origineler te zijn dan molens en
tulpen is er gekozen voor ‘De Phoenix Kaasfabriek’, dus veel kaas, maar ook koeien en muizen. Het zou
natuurlijk superleuk zijn wanneer de kinderen ook verkleed in dit thema meerijden op de kar.
Op school zullen kinderen mooie knutselwerkjes voor de kar maken onder leiding van de enthousiaste ouders
van team Koningskar. Uiteraard zijn deze knutsels geheel in het thema van De Phoenix Kaasfabriek.
Kinderen zijn welkom om te komen knutselen op woensdag 11 april, vrijdag 13 april en woensdag 18 april. Dit
is gelijk na schooltijd. Op de woensdagen verzorgen de ouders een broodje en iets te drinken erbij. Kom
gezellig knutselen!
We hebben er zin in en mocht je je kind nog niet hebben opgegeven, aanmelden kan nog. Let op, aangemelde
kinderen krijgen voorrang t.o.v. niet aangemelde kinderen!
Met elkaar maken we er een groot feest van!
Team Koningskar
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Nieuws vanuit de MR
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Overig
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Berichten van Sport Servicepunt Langedijk
Inschrijving NH1816 Sportweek 2018
Sportweek
Jij wil toch ook meedoen met de leukste en sportiefste week van Langedijk? Maak een team met je
klasgenoten, buurtgenoten, clubgenoten, vrienden en vriendinnen en geef je op.
Vier sportieve activiteiten voor de categorie Kids en Jeugd en 6 activiteiten voor de Volwassenen worden door
verschillende sportverenigingen georganiseerd. Met alle deelnemers wordt er gestreden voor de wisselbeker
van de Nh1816 Sportweek Langedijk. Het gaat natuurlijk vooral om de leuke en sportieve strijd. De sportweek
wordt dit jaar gehouden van zondag 17 juni tot en met zaterdag 23 juni. Een spektakel dat je zeker niet wilt
missen.
Programma
Het programma van de NH1816 sportweek staat vast en de verenigingen staan weer te springen om er één
groot feest van te maken. Het is weer een super leuke week met wat nieuwe onderdelen en een aantal
onderdelen van voorgaande jaren die net even anders zijn. Tipje van de sluier: De aftrap met een squash en
fitness challange, volleybal, BMX’en, tennis maar dan net even anders, jeu de boule in met een andere vorm en
natuurlijk als afsluiter de zeskamp. Het belooft weer een super gezellige week te worden waar plezier en
gezelligheid natuurlijk het belangrijkste zijn!
Informatie en Inschrijving
Alle informatie over de sportweek is te vinden op de website www.sportsl.nl. Het programma, het reglement,
foto’s van vorige edities en de teams die zich hebben opgegeven tot nu toe. Ook inschrijven gaat via de site. Dit
kun je doen vanaf de volgende leeftijden: De Kids (zeven jaar tot en met elf jaar), de Jeugd (twaalf tot en met
15 jaar) en de Volwassenen (vanaf zestien jaar). Lijkt dit jouw en je vrienden leuk , ga dan snel naar de site en
schrijf je in voor een week vol sportief plezier!
Wij van Sport Service Langedijk kunnen niet wachten om jouw te zien bij de sportweek. Tot dan!
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NH1816 Wandel4daagse 2018
Beste ouders/verzorgers,
NH1816 Wandel4daagse
Namens Sport Servicepunt Langedijk (SSL) zijn wij weer druk bezig met de voorbereidingen van de NH1816
wandel4daagse. Namens SSL zullen wij maandagochtend 9 april van 8:15 tot 8:45 en dinsdagochtend 10 april
van 8:15 tot 8:45 op school aanwezig zijn met een inschrijfpunt voor de NH1816 wandel4daagse.
-

Kosten zijn € 5,50 per persoon.
Strookje gegevens met geld gepast in envelop.

Bij inschrijving voor de NH1816 wandel4daagse gaat u vier gezellige dagen te gemoed waarbij het wandelen en
de gezelligheid voorop staat. U wandelt vier verschillende routes door de mooie omgeving van Langedijk. U
kunt het routeboekje online downloaden of eventueel ophalen bij de start. Elk jaar is de NH1816
wandel4daagse weer een groot succes en dat willen wij er dit jaar weer met zijn allen van maken.
Vergeet niet de facebookpagina’s Sport Servicepunt Langedijk en wandelvierdaagse Langedijk te liken om op
de hoogte te blijven van al het nieuws rondom de wandel4daagse. Bijvoorbeeld bij slecht weer op de
wandeldagen dan is er op deze facebookpagina’s ook te vinden of het doorgaat of afgelast wordt.
Verkeersregelaars
Wij zijn momenteel nog op zoek naar vrijwilligers die op de wandeldagen kunnen worden ingezet als
verkeersregelaar. Verkeersregelaars zijn belangrijk voor de NH1816 wandel4daagse om de veiligheid voor de
wandelaars te kunnen waarborgen. Mocht je in de gelegenheid zijn om ons te helpen met een veilige
wandeltocht, mail dan naar ssl@sportsl.nl en meld je aan. Wij zoeken dan zo snel mogelijk contact met u om u
van de nodige informatie te voorzien.
Hartelijk dank namens het team van Sport Servicepunt Langedijk.

Gegevensstrookje
Naam :
E-mail adres :
Medaille nummer (hoeveelste deelname) :
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Bericht van Stichting Oranje Activiteiten Broek op Langedijk
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