
   
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Vorige week hebben we op feestelijke wijze de Kinderboekenweek geopend. 
Het thema van dit jaar is vriendschap: kom erbij! Bekende vriendjes zoals 
Pluto, Katrien, Woezel en Pip waren aanwezig bij de opening en een aantal 
danstalenten hebben een spetterend optreden verzorgd.  
 
Vandaag zijn we begonnen met het voorlezen van onze leerlingen aan de 
leerlingen van het kinderdagverblijf (loc. BOL) en de kinderen van de 
Peutertuin (loc. SP) 
We wensen iedereen extra veel (voor)leesplezier in de aankomende dagen. 
 
Groet, 
Het team van de Phoenix 
Locatie Broek op Langedijk 
 

Nieuws vanuit het team 
Babynieuws 
Juf Lotte Schrijvers is moeder geworden van een prachtige zoon, Mees. We feliciteren juf 
Lotte en Collin met  dit mooie nieuws! 

 

Schoolnieuws 
Samenwerking Cool Kunst en Cultuur 
We hebben voor dit schooljaar de subsidie MuziekImpuls toegekend gekregen en kunnen hierdoor letterlijk 
een impuls geven aan de kwaliteit van ons muziekonderwijs. We zijn een samenwerking aangegaan met Cool 
Kunst en Cultuur. Naast onze eigen vakleerkracht muziek Wil van Bemmel, is nu, via Cool, ook Renske Borst aan 
onze school verbonden als vakleerkracht muziek. Alle groepen krijgen dit schooljaar 1x per twee weken les van 
één van deze twee vakleerkrachten. Ook zal Cool dit jaar een teamtraining verzorgen.      
 
In de samenwerking met Cool is daarnaast opgenomen dat zij op beide locaties van de Phoenix, drie keer per 
jaar, een naschoolse cursus (7 lessen per cursus) zullen verzorgen. Voor de eerste cursusperiode is er het 
volgende aanbod: 

- Dansmix (locatie SP); maandag 5 november t/m maandag 17 december 
- Instrumentenlab (locatie BOL); maandag 29 oktober t/m maandag 10 december 

Achterin deze nieuwsbrief vindt u de informatieposters hiervan. Inschrijven en betalen hiervoor gaat via 
www.coolkunstencultuur.nl. Dit kan tot uiterlijk maandag 15 oktober.  
 
Schoolactiviteit groepen 4 t/m 6 
We gingen naar het land van Fluwel op dinsdag 2 oktober. We gingen over het 
blotevoetenpad, daar was veel modder en kleine steentjes. Ik heb op mijn blote 
voeten gelopen, dat deed best wel zeer. We hebben met de walkie talkies gepraat. Je 
hoorde dan het sprookje van de tulp. Hij zat helemaal boven op de berg en toen 
wisten ze nog niet hoe hij heette. Het ging over de geschiedenis van honderden jaren 
geleden. We zijn op het vlot geweest. Het was koud en heel eng. Ik hoorde dat er 
kinderen vanaf zijn gevallen. Ik was een beetje bang dat hij in ging zakken. We zijn 
ook nog op de skelters geweest. We hebben verstoppertje met de klas gedaan in het 
verstoppertjesbos. We hebben een heerlijke lunch gehad van patatjes en een frikandel 
of kroket. Dit vonden we heel lekker. We vonden het heel erg leuk! En we hebben er 
ook van geleerd van die bloemen.  
 
Vip & Jasper (groep 4/5sp) 
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Artikel in Daltonvisie 
In de Daltonvisie (tijdschrift van de Nederlandse Dalton Vereniging) van september staat een artikel over het 
ondernemerschap op de Phoenix. Dit artikel willen we uiteraard graag met u delen: 

 



   
 

Studietweedaagse team  
Op onze 1e studiedag heeft het bezoeken aan andere daltonscholen 
centraal gestaan; ‘een kijkje in de keuken van een ander’. 
De 2e dag hebben wij weer een vervolgstap gemaakt rondom het speerpunt 
‘Zicht op ontwikkeling’. Waarbij de ontwikkeling van het individuele kind 
uitgangspunt is en niet het gemiddelde (kind). Uiteraard was er ook tijd voor 
ontspanning en hebben wij veel pret gehad met een soort ‘Ik hou van 
Holland’-spel. 

 
Phoenix-app 
Op dit moment zijn we met Concapps (het bedrijf dat de app heeft 
ontwikkeld) in gesprek over hoe we de app gebruiksvriendelijker kunnen maken en meldingen duidelijker 
kunnen worden aangegeven.   
 
Ter informatie; er kunnen op twee plekken nieuwe berichten binnenkomen in de app, namelijk in 'Mijn 
berichten' (hierin komen de informatieve berichten vanuit school/klas of bijv. ouderraad) en in 'Groepen' 
(hierin kan de leerkracht een kort bericht met foto delen vanuit de groep van uw kind). 
De andere onderdelen zoals 'Jaarkalender' worden regelmatig aangevuld wanneer er nieuwe informatie is. Hier 
krijgt u geen pushbericht van. 
 

Nieuws vanuit De Blauwe Loper 
Ontwikkelingen IKC Sint Pancras 
Beste ouders / verzorgers,  
 
In aanvulling op de berichtgeving vanuit de gemeente Langedijk, waarover u inmiddels heeft kunnen lezen in de 
krant, informeren wij u als direct betrokkenen over de nieuwe ontwikkeling.  
 
Het College van de gemeente Langedijk heeft een memo opgesteld, waarin zij aan de gemeenteraad voorlegt 
dat zij heroverwegingen heeft t.a.v. de financiering en de locatie van de bouw van het IKC in Sint Pancras. Door 
de sterke prijsontwikkeling in de bouwsector is de beoogde verbouwing van onze scholen en opvang op basis 
van de eerder gereserveerde middelen nu niet meer haalbaar. 
 
Op 9 okt. a.s. legt het college haar MEMO met brede zienswijze op IKC huisvesting in Langedijk voor ter 
bespreking Zo vraagt men toestemming aan de raad om een hernieuwd onderzoek te mogen starten om tot de 
meest optimale realisatie te komen. 
 
Als bestuurders zijn wij blij met de mogelijkheid van nieuwe scenario’s en opties. Daardoor kunnen wij op dit 
moment continuïteit in ons onderwijs en opvang garanderen en als de keuze wordt gemaakt voor nieuwbouw 
misschien mee-investeren op duurzaamheid. 
 
Ons doel is en blijft een toekomstgericht en duurzaam IKC te bouwen op een geschikte locatie voor de kinderen 
en medewerkers. Samen willen we zorgen voor de gewenste meerwaarde van IKC St. Pancras. 
 
Zodra wij meer weten, nodigen wij u uit voor een informatieavond. 
Met vriendelijke groet,  
 
M. Mul, G. Koops en E. Bakker, 
bestuurders van SKL, Stg. Atrium en De Blauwe Loper 
 

Dag van de leerkracht 
Op vrijdag 5 oktober was de Dag van de Leerkracht. Namens het bestuur 
ontvingen de teams van alle scholen wat lekkers:  

- Je bent een topper 
- Je bent uitmuntend 
- Je bent een kanjer 

- Je bent goud waard 



   
 

 

Nieuws vanuit de OR 
Factuur ouderbijdrage  
Vorige week heeft u, namens de ouderraad, de factuur voor de ouderbijdrage van schooljaar 2018-2019 
ontvangen. Wij vragen u vriendelijk de totale bijdrage van € 33,- per leerling voor 15 oktober a.s. over te maken 
op de het rekeningnummer van de ouderraad: NL24 RABO 0310865514 onder vermelding van de voornaam en 
groep van uw kind. 
  
U kunt de bijdrage ook contant betalen bij de leerkracht van uw kind. Als u in het bezit bent van een 
MeedoenPas, dan kunt u deze gebruiken om de bijdrage te betalen. U kunt hiervoor uw MeedoenPas laten 
scannen bij Linda Bruin, Bianca Veldman of Esther Nagtegaal. 
 

Overig 

 
 

 



   
 

  



   
 

 


