
   
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over een aantal activiteiten die gepland staan in de 
aankomende periode. We wensen u veel leesplezier! 
 
Groet, 
Het team van de Phoenix 
Locatie Sint Pancras 
 

Schoolnieuws 
Rots en water  
Op De Phoenix wordt in alle groepen, door de hele school heen Kanjertraining gegeven. 
Rots en Water zien we als een uitstekende aanvulling op de Kanjertraining.  Het is een 
fysieke weerbaarheidstraining voor kinderen. Door het doen van oefeningen worden 
mentale en sociale vaardigheden aangeleerd en versterkt. Met als doel dat de kinderen 
gaan nadenken over:  

- Vertrouwen in zichzelf en anderen.        
- Hun rol in contact met anderen.  
- Het effect van hun eigen gedrag.   
- Hun houding en lichaamstaal.  
- Andere manieren om te reageren.  

 
Wat gaan ze leren tijdens de lessen:  

• Het leren kennen van eigen emoties  

• Voelen waar hun kracht zit en hoe je dat positief kan inzetten  

• Leren omgaan met spanning en spannende situaties  

• Eigen grenzen leren aanvoelen  

• Leren doorzetten en concentreren  

• Eigen gedrag beter leren sturen  
 

 
 

Wij vinden het als school belangrijk om kinderen handvatten te geven in het ontdekken en herkennen van hun 
eigen en andermans grenzen, zich bewust maken van de invloed van hun eigen houding en ze een basis mee te 
geven om steviger in het leven te staan. Immers zowel kinderen als volwassenen staan in onze maatschappij 
voor onnoemelijk veel taken en hiervoor zijn veel vaardigheden vereist in een wereld die snel aan verandering 
onderhevig is. De lessen worden ingezet in de groepen 4/5 en 5/6 in Sint Pancras en worden gegeven door 
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Monique Meiboom, die gecertificeerd Rots en Watertrainer is. Gedurende dit schooljaar krijgen de leerlingen 
in ieder geval 6 basislessen.   
Voor het eind van het schooljaar krijgen ook de groepen 7/8 een aantal trainingen aangeboden als vervolg op 
de voorgaande jaren. Het is een fysiek programma, het vindt dus daarom plaats in de gymzaal. Het bestaat 
echter ook uit reflectiemomenten, tijdens de training, maar ook in de dagelijkse gang van zaken, in de vorm van 
gesprekjes n.a.v. gebeurtenissen vanuit de eigen ervaringen van de kinderen. Daarom is de eigen leerkracht 
ook altijd aanwezig bij de training. 
 

Schoolfruit  
In de week van 12 november starten we met het schoolfruitproject.  
De leverdag wordt dinsdag in de middag. 
Daarom hebben we met ingang van 12 november de schoolfruitdagen op 
WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG. 
Mocht uw kind allergisch zijn voor bepaalde groenten of fruit, geef dit dan even 
door aan de leerkracht. 
Wilt u op de fruitdagen een reservestukje fruit in de tas van uw kind stoppen, dan 
kan het altijd iets pakken wat hij of zij wel mag. 
 
Het mooie aan schoolfruit is dat we kinderen misschien nog meer leren eten. 
Maakt u zich zorgen omdat uw kind nog niet zoveel fruit of groente lust, stop dan 
een reservestukje fruit of groente in de tas. Leerkrachten kunnen dan daarop 
terugvallen indien nodig.  

 
Schoolschaaktoernooi 
Op vrijdag 16 november doen we mee met het schoolschaaktoernooi. 
Er zitten al 5 schakers in ons team. U kunt uw kind nog opgeven, mail dan naar: Hilke@quicknet.nl  

 
Elf november vieren op school  
Op donderdag 8 november gaan we met groep 1/2 en 2/3 door de wijk lopen voor elf november. De  
Peutertuin loopt ook gezellig mee. 
De kinderen van groep 1/2 en 2/3 mogen een lichtje meenemen met hun naam erop. 
De kinderen van groep 4/5, 5/6 en 7/8 kunnen in een versierde aula komen zingen voor iets lekkers. 
Wij wensen alle kinderen alvast veel plezier met Sint Maarten. 
 

Sinterklaasfeest  
Op woensdag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest op school. 
Wist u dat: 

- Het Sinterklaasjournaal vanaf 12 november begint om 18.00 op NPO Zapp. Wij volgen in grote lijnen 
deze verhaallijn. 

- Sinterklaas aankomt in Nederland op zaterdag 17 november. 
 
Pietenochtend  
Op donderdag 29 november houden we een pietenochtend voor de hele school. De kinderen van de Peutertuin 
zullen hier ook aan deelnemen. Deze ochtend wordt georganiseerd door de leerlingen van groep 7/8. 

 
Fietsverlichtingsactie  
De fietsverlichtingsactie van de ANWB komt ook naar Sint Pancras, en wel op donderdag 17 januari. Kinderen 
kunnen die dag hun fietsverlichting laten controleren. U krijgt hier later nog meer informatie over. 
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Ice games  
Groep 5/6 doet op donderdag 31/1 mee met de Ice Games in de Meent in Alkmaar. 
https://www.demeentalkmaar.nl/thema/ice-games/ 
Dit doen ze samen met groep 5/6 A uit BOL. 
 
We vertrekken om 8.30 uur. Er wordt geschaatst van 9.00 tot 10.30 uur. 
We zoeken ouders die de kinderen willen brengen en halen met auto's om 8.30 en 10.30 uur. 
Bij de klas hangt een inschrijflijst. 
Komt u niet op school en wilt u zich opgeven om te rijden, dan kunt u ook mailen naar: 
m.bakker@deblauweloper.nl  
Vermeld daarbij graag de klas en het aantal passagiers dat u kunt vervoeren. 
Later volgt nog meer informatie over de Ice Games. 
 

Daltonvisitatie maandag 12 november (herhaling) 
Als daltonschool zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Dalton 
Vereniging. Een belangrijke reden voor scholen om lid te zijn van de NDV 
is het feit dat door dit lidmaatschap de (dalton)kwaliteit op een school 
gewaarborgd wordt. Een door de NDV erkende daltonschool krijgt een 
licentie die voor vijf jaar (primair onderwijs) en voor vier jaar (voortgezet 
onderwijs) verleend wordt. Na zo'n periode wordt een licentie niet automatisch verlengd, maar moet de 
daltonkwaliteit op de school eerst weer beoordeeld worden. Dit kan leiden tot een verlenging van twee jaar, 
indien de kwaliteit niet helemaal in orde is, of tot vijf, resp. vier jaar. 
Dit beoordelen van scholen gebeurt door visiteurs. Dat zijn deskundige, ervaren collega's afkomstig uit het 
daltononderwijs die de kwaliteit van een school als 'critical friends' onderzoeken. 
 

Op maandag 12 november zullen wij op beide locaties bezoek krijgen van de Nederlandse Dalton Vereniging.  
Ze zullen alle groepen bezoeken en diverse gesprekken voeren. Aan het einde van de dag zullen wij te horen 
krijgen welke verlenging we van onze Daltonlicentie krijgen.  
Wij zijn trots op alle ontwikkelingen die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt en kijken dan ook vol 
vertrouwen uit naar dit bezoek.  

 

Nieuws vanuit de OR 
Update schoolfotograaf               
De schoolfotograaf is druk bezig met de foto's! 
Hij hoopt over 2 weken alles af te hebben in BOL, daarna gaat hij verder met SP. 
 
We moeten dus nog heel even wachten. Vol verwachting klopt ons hart… 
 

Versierhulp gezocht  
De OR is achter de schermen weer druk bezig met het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest. 
Veel handen maken licht werk..... 
Wij zijn dus op zoek naar mensen die willen helpen met versieren: 
Vrijdag 16/11 gaan we Sint versieren, van 18.30-21.30 uur (Neem lege dozen of doosjes mee) 
Vrijdag 7/12 gaan we Sint opruimen, van 8.30-9.30 uur 
Dinsdag 11/12 gaan we Kerst versieren, van 18.30-21.30 uur 
Vrijdag 21/12 gaan we Kerst opruimen, van 8.30-10.00 uur  
Redt u het niet om om 18.30 uur aanwezig te zijn, dan kunt u ook later komen. 
Alvast bedankt voor uw hulp! 
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