
   
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
In deze weken wordt in alle klassen aandacht besteed aan het thema ‘Sinterklaas’. Een enthousiaste 
groep ouders heeft gezorgd voor een gezellige aankleding van de school in dit thema. In deze 
nieuwsbrief blikken we trots terug op de daltonvisitatie en de prestaties van het schoolschaakteam. 
Vandaag krijgen de kinderen het portfolio mee naar huis en zijn er kijkdagen in de groep van uw 
kind(eren). We hopen u allen te zien in deze week!    
 
Groet, 
Het team van de Phoenix 
Locatie Sint Pancras 
 

Schoolnieuws 
Kijkweek 
In de week van 26 t/m 30 nov. zijn er kijkdagen in de groep van uw kind(eren). U bent van harte welkom om op 
één van de momenten in de klas te komen kijken. Wij geven u de gelegenheid om een half uur mee te kijken in 
de klas. Wij stellen het op prijs als u actief mee doet. Om de rust te bewaren kunnen er helaas geen broertjes 
of zusjes mee. In verband met AVG mogen er geen foto's en video's gemaakt worden.  
U kunt zich direct inschrijven via de app en de knop 'Gesprekken plannen'. De planning is opengezet.  

 
Portfolio mee naar huis 
Zoals u weet werken de kinderen op De Phoenix met een portfolio. Elk kind beschikt over een hangmap in de 
klas waarin het trotswerk verzamelt. Dit verzamelen is niet een proces dat vanzelf gaat. Integendeel, hier is tijd 
en begeleiding van de leerkracht voor nodig om kinderen zich bewust te laten worden van werk waarop zij 
trots zijn. Vanuit het verzamelde trotswerk wordt een selectie gemaakt dat in de presentatieportfoliomap 
komt. Deze map krijgt uw kind vandaag, vrijdag 23 november, mee naar huis. Afgelopen week heeft uw kind 
het portfolio klaargemaakt om het vervolgens thuis aan u te kunnen presenteren. Veel plezier gewenst met de 
presentatie!   
 

Daltonvisitatie uitslag 
Vol trots laten wij u weten dat wij de daltonvisitatie glansrijk doorlopen hebben. Dit houdt in dat wij ons de 
komende 5 jaar daltonschool mogen blijven noemen (de daltonvisitatie wordt 1x in de 5 jaar uitgevoerd). 
 
Vier visiteurs vanuit de Nederlandse daltonvereniging kwamen onze school bezoeken. Zij hebben, op beide 
locaties, in de groepen gekeken en zij zijn in gesprek geweest met ouders, leerlingen, leerkrachten, 
daltoncoördinatoren, directie en de voorzitter van het College van Bestuur 
van de Blauwe Loper. Na een dag vol input gaven de daltonvisiteurs ons 
terug dat wat wij beschreven hebben in ons visitatieverslag en het 
daltonwerkboek terug te zien is in de organisatie. 
 
Daarnaast kregen wij mooie complimenten over de zelfstandigheid en de 
betrokkenheid van onze leerlingen. Ook het team kreeg als compliment dat 
het zichtbaar is dat er gewerkt wordt vanuit gedeelde verantwoordelijkheid 
en vanuit 1 school, 1 team, 1 visie. 
Tevens vonden zij het bijzonder dat iedereen die zij gesproken hadden 
hetzelfde verhaal kon vertellen, maar wel vanuit een ander perspectief. 
 
Wij zijn heel trots op deze erkenning vanuit de Nederlandse 
daltonvereniging. En, wij zijn trots op onze leerlingen, u als ouder en ons als 
team. Met elkaar hebben wij deze mooie prestatie bereikt! En om deze 
erkenning te vieren hebben we alle klassen getrakteerd op taart. 
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Schoolschaaktoernooi 
Op 16 november om 18.00 uur was het schoolschaaktoernooi. 
De Phoenix was verdeeld in twee groepen. Phoenix 1 en Phoenix 2.  
Ik zat in Phoenix 1 en ik kan je vertellen dat de Phoenix-teams goed kunnen 
schaken.   
Elk team had vier spelers. In totaal 8 kinderen dus (7 van de Phoenix BOL en 1 
jongen van Phoenix SP) 
De prijzen : ram tam tam, tam. Oké sorry hier komen de prijzen: een 
schaakbeker. O ja en de medailles.  
Team 1 (van de Phoenix) hadden allemaal een gouden medaille. En team 2 
(ook van de Phoenix) hadden alle vier een bronzen medaille. 
Nu is team 1 VAN DE PHOENIX door naar het Noord-Hollands kampioenschap. 
En als we dat winnen gaan we door naar het Nederlands-kampioenschappen 
voor het schoolschaken.  
 
Geschreven door Collin uit groep 7/8b 
  

Schoolfruit  
Zoals u al weet zijn wij op woensdag 14 november begonnen met het schoolfruit. 
De kinderen zullen op woensdag, donderdag en vrijdag fruit of groente gaan eten in de 
klassen. 
  
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen per dag genoeg te eten krijgen, vragen wij om uw 
kind voortaan op woensdag, donderdag en vrijdag een reservestukje mee te nemen. 
Daar kunnen de leerkrachten altijd op terug vallen als uw kind nog meer trek heeft, of 
uw kind iets echt niet lust. Ons doel is dat kinderen veel groenten en fruit leren eten, we 
willen niet dat ze te weinig eten. 

 
Schoen zetten  
Op vrijdag 23/11 zouden de kinderen hun gymschoen zetten op school. 
In verband met de NSCCT van groep 5, op maandag 26 november, hebben wij het schoen zetten verplaatst naar 
vrijdag 30 november. Op maandag 3 december kunnen de kinderen zien of de pieten zijn langsgekomen. 
De kinderen hebben vandaag een brief van Sinterklaas gekregen met de mededeling dat de pieten het dit  
weekend zo druk hebben, en dat ze daarom op dinsdag hun schoen mogen zetten! 
 

Sinterklaasmusical  
De kinderen van groep 7/8 spelen dit jaar op 5 december voor de hele school de Sinterklaasmusical 
"Sinterklaas en de dubbelganger" 
Wij spelen deze musical ook voor de ouders/verzorgers/familie van de kinderen van groep7/8. Dit is op 
maandag 3 december om 14.00 uur in de aula. De betreffende ouders/verzorgers krijgen hiervoor nog een 
persoonlijke uitnodiging.  

 
Pietenochtend (herhaling) 
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. 
 
 
 
  



   
 

 

Nieuws locatie BOL 
Stand van zaken brug 
Vorige week hebben de leerlingraden van de Koolvlet en Phoenix een overleg 
gehad met de gemeente over de brug van het parkeerterrein naar het schoolplein.  
De gemeente kwam met twee ontwerpen en na een uitvoerige discussie van de 
leerlingenraden kwam er een unanieme voorkeur uit voor één ontwerp. De 
veiligheid van de brug was hierbij voor de leerlingen doorslaggevend. In december 
of januari wordt het voorstel in de gemeenteraad besproken. Wordt vervolgd…  
 
 

Nieuws vanuit de OR 
 

Update schoolfotograaf               
De schoolfotograaf is druk bezig met de foto's! 
De foto’s voor BOL zijn inmiddels klaar. Hij verwacht eind volgende week ook de bestelbrieven voor SP te 
kunnen uitdelen.  
 
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 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! 

 

  



   
 

 
Overig 

 



   
 

 

 


