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Onze voorleeskampioen! 

Intonatie, het publiek aankijken, stemmetjes gebruiken; het 

werd vrijdagmiddag voor de voorjaarsvakantie allemaal vol 

vuur ingezet tijdens een voorleeswedstrijd tussen de scholen in 

de bieb van IJmuiden. 

Er was natuurlijk al een voorselectie geweest op onze school. Dit 

heeft u eerder in onze nieuwsbrief kunnen lezen. 

Onze Marli heeft in de theaterzaal van de bibliotheek vrijdag 14 

februari haar beste beentje voor gezet met een zelfgekozen 

fragment uit een favoriet kinderboek. Zij had een boek van Ju-

lius Zebra gekozen om uit voor te dragen. De zebra heeft in dit 

op de geschiedenis gebaseerde verhaal ’ellende met de Egyp-

tenaren’. En toen kwam de beslissing van de jury: “Het meisje 

van De Toermalijn wordt de voorleeskampioen van Velsen! Jij 

hebt ervoor gezorgd dat we echt zin kregen om het boek zelf 

ook te gaan lezen”, aldus de jury. Na deze lokale verkiezing 

volgt de provinciale wedstrijd. De winnaars van de provincies 

gaan uiteindelijk in mei strijden om de nationale titel. We wen-

sen Marli natuurlijk heel veel succes in de volgende ronde! 

 

Het coronavirus (update) 

Maandagochtend hebben we in alle klassen een poster be-

sproken en in de toiletruimtes opgehangen. Hierop staat: 

- Handen wassen 

- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

- Gebruik papieren zakdoekjes. 

We hebben met de schoonmaak afgesproken dat de deurklin-

ken, kranen en leuningen dagelijks schoongemaakt moeten 

worden. Ook houden zij de handdoeken- en de zeepautoma-

ten extra in de gaten en vullen bij als het op is. Verder volgen 

we de adviezen van het RIVM. Afgelopen week heeft u van ons 

een informatiebrief van de GGD doorgestuurd gekregen. Wij 

vinden het natuurlijk vanzelfsprekend dat kinderen met koorts 

thuisblijven, ook al zijn ze niet in besmet gebied geweest. Maar 

mocht u uw kind ziekmelden, en in besmet gebied geweest zijn, 

dan horen we dat er natuurlijk graag even bij.  

 

Eindmusical groep 8 

De eindmusical is afgelopen week in groep 8 gekozen! Ko-

mende periode gaat het inoefenen rustig aangepakt worden. 

De datum dat de leerlingen de musical gaan opvoeren is inmid-

dels ook vastgelegd op woensdag 24 juni. Uiteraard houden wij 

de naam van de musical nog even geheim tot deze datum. De 

leerkrachten en leerlingen hebben zin in een leuke oefenperi-

ode met groep 8 en zullen het dak eraf spelen tijdens de voor-

stelling einde van dit schooljaar. 

 

Voorspeel middag 

Vanmiddag hebben we kunnen genieten van verschillende op-

tredens tijdens onze voorspeelmiddag. De muzikanten hebben 

hun uiterste best gedaan om een mooie voorstelling te verzor-

gen. Ook het koor heeft prachtig gezongen onder begeleiding 

van juf Amber! Natuurlijk zijn wij heel erg trots op deze talentvolle 

leerlingen. We willen iedereen, ook de docenten, bedanken 

voor het optreden. En wat een opkomst van ouders en andere 

belangstellenden, we hadden stoelen te kort. Een geslaagde 

middag zoals u kunt lezen. Op naar een volgend optreden! 

 

 

Kunstenaars aan zet in groep 1/2 

De afgelopen weken hebben de kinderen van de groepen ½ 

hard gewerkt aan het 4xwijzer thema de kunstenaar. De kin-

deren hebben er veel van geleerd en hebben prachtige kunst-

werken gemaakt. De lokalen zijn inmiddels omgetoverd tot 

heuse musea! Op woensdag 11 maart zullen zij het project af-

sluiten met een bezoek van ouders en grootouders aan het mu-

seum. Bezoekers worden door de gids (het eigen kind) rondge-

leid. De opbrengst van de toegangskaartjes wordt volledig be-

steed aan de aanschaf van materiaal voor op het schoolplein! 

Hieronder ziet u verschillende kunstenaars aan het werk. Onder 

begeleiding van de opa en oma van Mette zijn zij speksteen 

aan het bewerken. Wat een belevenis voor deze kunstenaars! 

 

 

 

Vrijwilligers 

Op maandag en dinsdag genieten wij van twee vrijwilligers. 

Beide zijn met pensioen en komen oorspronkelijk uit het onder-

wijs. Op maandag ondersteunt juf Wietske in groep 1/2A en op 

dinsdag krijgt deze groep ondersteuning van Marja. 

Wietske en Marja.  

Bedankt voor jullie inzet 

voor de leerlingen van 

onze school. Heel waarde-

vol voor leerkrachten en 

leerlingen! 

 

 



De plusklas naar het Felisenum 

Vanochtend zijn de kinderen uit groep 7/8, die gebruik maken 

van het plusaanbod, naar het Felisenum geweest voor een 

scheikundeles. De afgelopen weken is er op school al van alles 

gedaan over en met water: een inleidende les van Michiel Bos-

man (scheikundedocent Felisenum), proefjes, auto's laten rijden 

op zout water en allerlei weetjes opzoeken en verwerken.  

Na een verkenning van het lokaal gingen de stofjassen aan en 

de veiligheidsbrillen op. Er is een 'echt' moordonderzoek uitge-

voerd. Door de stof die op de broek van de dader(s) en het 

slachtoffer was gevonden met elkaar te vergelijken, lukte het 

om de dader te ontmaskeren. Daarna werd er onderzoek ge-

daan naar zuren en bases. Het was verrassend om te ontdekken 

dat cola, voor ons gevoel toch erg zoet, tot de zuren wordt ge-

rekend. De leerzame ochtend werd afgesloten met een de-

monstratie van vuurwerk. Zo zagen en hoorden we hoe het 

vuurwerk zijn kleur krijgt en hoe de sterretjes ontstaan. Met dank 

aan het Felisenum, die deze lessen belangeloos verzorgt en aan 

de moeder van Peter en mijn man, die tijd vrij hebben gemaakt 

om mee te rijden. 

 
Agenda 

Dinsdag 10 maart: leerlingraad vergadering 

Vrijdag 13 maart: groep 1 t/m 4 VRIJ! 


