
   
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2018. Wij kijken terug op een zeer geslaagd 
kerstfeest afgelopen woensdag. We hebben een swingend optreden gezien van het 
kerstkoor en met elkaar genoten van een gezellig en smakelijk kerstdiner.  
 
We wensen u en uw gezin fijne feestdagen! 
 
Groet, 
Het team van de Phoenix 
Locatie Broek op Langedijk 
 

Nieuws vanuit het team 
Babynieuws 
Juf Emma (groep 2/3c) en haar vriend Lennard zijn in blijde verwachting van hun eerste kindje. We feliciteren 
hen met dit mooie nieuws.  

 
Nieuwe baan Bianca Veldman 
Deze week bent u door Elfred Bakker (Voorzitter College van Bestuur De Blauwe Loper) geïnformeerd over de 
nieuwe baan van Bianca Veldman. Per 1 januari wordt Bianca benoemd als nieuwe directeur van daltonschool 
de Kleine en Grote Beer. Wij feliciteren Bianca met haar nieuwe baan en wensen haar veel succes .  
 
Het vertrek van Bianca betekent een verandering voor beide locaties van de Phoenix. We zullen u na de 
kerstvakantie informeren over de wijze waarop de situatie voor de Phoenix ingevuld wordt en de wijze waarop 
Bianca afscheid neemt van u en de kinderen.  

 

Schoolnieuws 
Nieuwe groep 1 na de kerstvakantie  
Om de instroom van 4-jarigen op goede wijze op te vangen en de huidige groepen 1 terug te brengen in 
leerlingaantal, start er na de kerstvakantie een nieuwe groep 1, namelijk groep 1c. Groep 1c zal bestaan uit 
leerlingen van de huidige groepen 1a en 1b, daarnaast zullen er ook een aantal nieuwe kinderen instromen in 
deze groep. Vanuit de huidige groep 1a en 1b stromen er ook een aantal leerlingen door naar groep 2/3. De 
ouders van de desbetreffende leerlingen (nieuwe groep en doorstroom naar 2/3) zijn hierover geïnformeerd.  
 
In groep 1c gaan juf Inge Buis werken en een nieuwe leerkracht; Machteld van der Brugge. Groep 1c zal gebruik 
gaan maken van het huidige lokaal van groep 2/3b. Groep 2/3b verhuist naar het lokaal naast de teamkamer op 
de eerste verdieping. De kinderen en ouders van groep 1c maken gebruik van de ingang bij het grote plein.   
 

Kaartenactie Nationaal Ouderenfonds 
Vorige week hebben veel kinderen van de Phoenix zich ingezet voor de eenzame ouderen. Zij hebben kaarten 
geschreven met een lieve kerstgroet en een mooie tekening. Dit om de eenzame ouderen in Nederland een 
warm gevoel te bezorgen in deze decembermaand.  
 
Op donderdag heeft groep 7/8 in Sint Pancras hier samen met groep 7/8 van de Paus Johannes School aan 
gewerkt. En op vrijdag alle groepen 4 t/m 6 van beide locaties van de Phoenix. Op vrijdag was RTVNHop onze 
locatie in Broek op Langedijk aanwezig om onze actie onder de aandacht te brengen. Via de onderstaande link 
kunt u het item bekijken. 
 
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/236953/Kinderen-schrijven-kerstkaarten-voor-eenzame-ouderen-Zo-krijgen-
zij-ook-het-kerstgevoel    
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Groepen 2/3 naar Restaurant de Kolenist   
Al een paar weken werken we in de groepen 2/3 over het thema 
‘restaurant’. Op donderdag 13 december mochten we met z’n 
allen een kijkje nemen in de keuken van de Kolenist in Zuid-
Scharwoude. Bij binnenkomst kregen de kinderen limonade om 
vervolgens in 2 groepen uiteen te gaan. Eén groep bleef in het 
restaurant gedeelte en bekeken de menukaart en de mooi gedekte 
tafels. De andere groep werd meegenomen naar de keuken, om 
alles te vragen aan de kok en te proeven van de slagroom! Na 
afloop konden kinderen hun vragen nog kwijt en was het alweer 
tijd om naar huis te gaan. Alle ouders bedankt voor het rijden! 
 

Jaarkrant- en/of klassenouders gezocht (herhaling) 
De volgende groepen zijn nog op zoek naar jaarkrant- en/of klassenouders. U kunt zich hiervoor via de app 
opgeven via de knop ‘Formulieren’. In januari zal de OR een informatieve bijeenkomst organiseren voor de 
jaarkrantouders waarbij ideeën uitgewisseld kunnen worden. Alvast bedankt voor uw hulp.  

Groep  Hulp gezocht 

1b Jaarkrant  

2/3d Jaarkrant 

4b Jaarkrant- en klassenouders 

4/5 Jaarkrant 

5/6a Jaarkrant 

5/6c Jaarkrant 

2/3sp Jaarkrant- en klassenouders 

4/5sp Jaarkrant- en klassenouders 

7/8sp Jaarkrant 

 

Fruit uitdelen; hulp gezocht (herhaling) 
We zijn op zoek naar ouders/verzorgers die elke dinsdag na 12.30 uur het schoolfruit over de klassen willen 
verdelen. Dit duurt ongeveer 30 minuten. U kunt zich hiervoor via de app (onder de knop ‘Formulieren’) 
opgeven bij Mirjam Bakker. De eerste keer zal Mirjam het samen met u doen. Alvast bedankt voor uw hulp.  
 

Nieuws vanuit de OR 
Penningmeester gezocht  
De ouderraad van locatie Broek op Langedijk is op zoek naar een enthousiaste, nieuwe penningmeester. Als u 
interesse heeft dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de OR of via orbol@dephoenix.nl  
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