obs De Phoenix
Week 28 - 2018
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vandaag heeft u de groepsindeling en personele bezetting voor het nieuwe schooljaar ontvangen.
Aanstaande maandag is de wisselmiddag en zullen de kinderen alvast kennismaken met hun
(nieuwe) klas en leerkracht(en) van komend schooljaar. We wensen de kinderen alvast veel plezier
tijdens deze wisselmiddag en natuurlijk ook tijdens hun laatste schooldagen in hun huidige klas.
Groet,
Het team van de Phoenix
Locatie Sint Pancras

Kalender juli en augustus
Zaterdag

14 juli

Oud papier (Kerkplein)

Maandag

16 juli

Wisselmiddag

Dinsdag

17 juli

Vuilnismannen on tour (groep 4/5/6)

Woensdag

18 juli

Donderdag

19 juli

Sport- en speldag groep 1 t/m 4
Dinnershow groep 8
Einde schooljaar lunch/picknick

Vrijdag

20 juli

Zaterdag

4 augustus

Laatste schooldag - margemiddag
12.00 uur start zomervakantie (t/m 2 september)
Oud papier (Sperwer)

Zaterdag

11 augustus

Oud papier (Kerkplein)

Nieuws vanuit het team
Babynieuws
Juf Claudia (groep 4/5sp) en haar man Tom zijn in blijde verwachting van hun eerste kindje. We feliciteren hen
met dit mooie nieuws.

Schoolnieuws
Vuilnismannen on tour
Aanstaande dinsdag 17 juli hebben wij voor de leerlingen van groep 4/5/6 uit BOL en SP een muzikale activiteit
georganiseerd om het schooljaar op een spectaculaire manier af te sluiten. Deze activiteit is georganiseerd
vanuit het overgebleven geld van de schoolactiviteit en vindt plaats op de locatie BOL.
Op deze dag krijgt elke klas uit het cluster 4/5/6 een workshop trommelen van ongeveer 45 minuten en aan het
einde van de dag laten alle groepen tegelijk zien wat ze geleerd hebben. Hiervoor zijn de ouders vanaf 14.20
uur van harte welkom om op het schoolplein in BOL naar het optreden te komen kijken. Het ‘eindconcert’
begint om 14.30 uur, we hopen op een grote opkomst!

Sport- en speldag groep 1 t/m 4
Woensdag 18 juli is de sport- en speldag voor groep 1 tot en met 4. De kinderen gaan deze dag onder
begeleiding van groep 7 verschillende sportieve activiteiten doen. Van het overgebleven budget van de
schoolactiviteit zijn er leuke spellen besteld, zoals een springkussen en een groot (opgeblazen) dartbord. De
kinderen krijgen namens school een gezonde snack (komkommer/ paprika) aangeboden. Wilt u uw kind zelf
een fles of bidon met water mee geven? Tevens is sportieve kleding die nat mag worden handig.
Mochten er nog vragen zijn, kunt u terecht bij de juffen. Wij hebben alvast veel zin in deze sportieve dag!
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Einde schooljaar lunch/picknick
Donderdag 19 juli is er voor de kinderen een gezellige picknick op school. Er komt een foodtruck en voor ieder
kind zijn er twee kleine bolletjes, een met ham en een met kaas. Verder is er voor iedereen appelsap en fruit of
yoghurt met fruit.
Voor kinderen met een allergie is het misschien handig om zelf iets mee te geven.
Voor deze picknick zijn we nog op zoek naar ouders die de kinderen willen helpen bij het ophalen van hun
lunch bij de truck. Ook kunnen we nog wat picknickkleden gebruiken. U kunt zich hiervoor aanmelden bij juf
Gerda (g.wibout@dephoenix.nl). We hopen op mooi weer die dag, zodat het echt een feestje kan worden.

Schoonmaken materiaal groep 1 en 2/3
De vakantie is alweer in het zicht en dat betekent dat de materialen in groep 1 en 2/3 ook weer een
schoonmaakbeurt kunnen gebruiken.
Wij, de juffen, willen u vragen om wat materiaal mee naar huis te nemen om schoon te maken.
In de klassen vindt u vrijdagochtend een inschrijflijst waarop u aan kunt geven wat u mee naar huis neemt om
schoon te maken. Alvast bedankt!

Opbrengst en besteding ondernemerschap
Dit jaar zijn we gestart met ondernemerschap in groep 7/8. Het was een beetje zoeken, maar uiteindelijk
hebben de kinderen (twee) prachtige projecten op poten weten te zetten.
In BOL werd er een Fancy Fair gehouden door de kinderen van de groepen 7/8. Na een geslaagde dag, hebben
we het geld geteld en hebben we uiteindelijk 1400 euro weten op te halen.
Op locatie SP hebben ze een tijdens de afsluiting van het schoolproject activiteiten door de hele school
georganiseerd. Ook hier is een prachtig bedrag opgehaald, namelijk 600 euro. We zijn ontzettend trots op de
inzet en betrokkenheid van de leerlingen.
Uiteindelijk hebben we 1400 euro gebruikt voor schoolkamp, 300 euro voor de afsluiting van groep 8 en de
overige 300 euro nemen we mee naar volgend jaar. Het idee is dat we volgend jaar meerdere projectjes
opzetten (vanaf het begin), waarbij de kinderen het gehele jaar bezig zijn met ondernemerschap. We willen
graag iedereen hierbij bedanken voor zijn/haar inzet en/of bijdrage aan het ondernemerschap.

Laatste schooldagen groep 8
Na een gezellig kamp waar we met elkaar ontzettend hebben genoten, zijn nu echt de laatste loodjes
aangebroken. We zijn op dit moment volop bezig met de laatste voorbereidingen en repetities van onze
dinnershow. Morgen gaat de groep die verantwoordelijk is voor de inkopen boodschappen doen. Maandag,
dinsdag en woensdag staan in het teken van het koken van de gerechten. Dit gebeurt op maandagochtend 16
juli in restaurant de Kolenist in Zuid-Scharwoude en op de overige dagen op school. Op woensdag 18 juli is de
afscheidsavond in de Binding, dan is de première van onze dinnershow. Op donderdag 19 juli treden de
kinderen op de eigen locatie op voor de kinderen van de school.
Programma laatste schoolweek groep 8
Maandag 16 juli is de wisselmiddag, groep 8 is vanaf 12.30 uur vrij.
Woensdag 18 juli is de dinnershow in de Binding. De inloop begint om 17.30 uur en het programma start om
18.00 uur.
Donderdag 19 juli slaapt groep 8 uit en beginnen ze om 10.30 uur.
Vrijdag 20 juli neemt groep 8 afscheid van de Phoenix en begint om 12.00 uur de vakantie. Op naar het
voortgezet onderwijs!

2

Kamp groep 8
De groepen 8 zijn van woensdag 27 t/m vrijdag 29juni op kamp geweest naar Texel. Fleur uit groep
7/8c vertelt hierover:
We moesten om kwart over 8 op school zijn, want we gingen weg om half 9. Toen we bij de haven
aankwamen was de boot er nog niet, dus moesten we even wachten. Toen hij aankwam gingen we
allemaal aan boord. We mochten ook buiten zitten, maar daar waren allemaal meeuwen, dus ik bleef
binnen. Het duurde 20 min om naar Texel te varen. Toen we daar aankwamen gingen we fietsen
huren. Daarna gingen we op de fiets naar de kampeerboerderij. Toen we daar aankwamen gingen
we uitpakken en onze bedden opmaken. Daarna gingen we op de fiets naar de Koog. Daar kregen we
1 uur de tijd om te gaan shoppen. Daarna gingen we naar Ecomare en daarna gingen we naar het
strand. Daar gingen we ook zwemmen. We aten patat. De volgende dag gingen we naar het juttersmuseum.
Daarna waren we met een groepje naar het strand. We waren 2x verkeerd gefietst, maar dat maakte niet zo
veel uit. Toen we terug kwamen gingen we buikschuiven en in het meertje zwemmen. We gingen bbqen en ’s
avonds ging Luka’s opa een spookverhaal vertellen. De volgende dag gingen we op de fiets naar het dorp om
weer te shoppen. Daarna gingen we door naar de boot. We gingen extra snel en toen deden we
er 10min over. Toen we daar aankwamen waren de ouders daar om ons terug te brengen.

Phoenix got talent
Vorige week donderdag hebben we, in de aula, met de hele school en de Peutertuin genoten
van de verschillende talenten van de kinderen tijdens de talentenjacht. Er was onder andere
sportief talent te zien, maar ook zang, dans en muziektalent. Natuurlijk kon ook een teamact
hierbij niet ontbreken.

Sportdag groep 5 t/m 8
De sportdag voor de bovenbouwleerlingen van alle scholen uit Langedijk werd deze week
gehouden bij Zwembad de Bever in Sint Pancras. De organisatie was in handen van Sport
Servicepunt Langedijk en leerlingen van het Jan Arentsz. Op maandag waren de scholen uit Sint Pancras
uitgenodigd en op dinsdag de scholen uit Broek op Langedijk. We kijken terug op twee geslaagde sportieve
dagen en bedanken iedereen voor zijn/haar hulp.

Nieuws vanuit de Peutertuin
Gezocht: leergierige peuters
In basisschool de Phoenix bevindt zich peuteropvang de Peutertuin. Bij de Peutertuin vinden wij het belangrijk
dat een kind zich kan ontplooien en ontwikkelen in een veilige en ontspannen omgeving, waar alles draait om
het kind.
Wij werken met de ontwikkelingsgerichte VVE methode Startblokken. VVE staat voor voor- en vroegschoolse
educatie en speelt een steeds belangrijkere rol bij de ontwikkeling van peuters als voorbereiding op de
basisschool. Startblokken speelt in op de belevingswereld van het kind en is erop gericht dat kinderen zich
spelenderwijs ontwikkelen. Tijdens de opvang mogen de kinderen naar hartenlust spelen en ontdekken.
Er wordt gewerkt met thema’s en er worden uitstapjes gemaakt.
Ook worden de kinderen spelenderwijs voorbereid op de basisschool zodat als de kinderen 4 worden een fijne
start zullen hebben op school. De peutertuin is op maandag, dinsdag en donderdag open van 8.30 tot 11.45
uur.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar kinderopvang Langedijk.
Website: www.kinderopvanglangedijk.nl
Of ons centraal bureau:
0226-320208 (toets 1)
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