obs De Phoenix
Week 10 - 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Na een, voor de kinderen, lange voorjaarsvakantie met heerlijk voorjaars weer, zijn we deze week weer volop
begonnen. De rapporten zijn mee en de gesprekken zijn in volle gang. Wij kijken uit naar een divers aanbod
van activiteiten in de aankomende periode. Van voorjaarsontbijt, tot landelijke daltondag en van Week van
het geld tot het schoolproject duurzaamheid. Naast deze activiteiten, informeren wij u in deze nieuwsbrief
o.a. over de staking en de inhoud van de Rots&water lessen.
Groet,
Het team van de Phoenix

Nieuws vanuit het team
Juf Lotte
Juf Lotte haar bevallingsverlof is voorbij en zij is deze week weer begonnen! Op woensdag werkt zij aan haar
taken als daltoncoördinator en ondersteunt zij juf Esra, op donderdag en vrijdag staat zij in groep 4/5 in SP. Wij
zijn blij dat ze er weer is!

Schoolnieuws
Studieweek
Terwijl de kinderen (en wellicht u ook) heerlijk vakantie aan het vieren waren, zijn wij volop bezig geweest op
school. De leerkrachten hadden tijd om aan de groepsadministratie te werken (cito toetsen invoeren, alles
bijwerken in het administratie systeem, overleggen met duo-collega, rapporten schrijven, etc.). Ook zijn we
bezig geweest met het voorbereiden van thema’s en projecten, lokalen herinrichten, en hebben we heel veel
overleg met elkaar gevoerd.
Op de dinsdag hadden wij een gezamenlijke studiedag met
het hele team. Wij hebben deze dag o.a. analyses gemaakt
op het gebied van rekenen, begrijpend lezen en
taalverzorging en hier werkplannen bij gemaakt. Hierin staat
precies beschreven wat de leerkrachten gaan doen voor een
bepaald vakgebied, om te zorgen dat de kinderen zich
optimaal verder kunnen ontwikkelen.
Ook hebben wij ons reken- en taalbeleid nog eens onder de
loep genomen en hebben wij een begin gemaakt om dit
beleid aan te passen naar onze huidige wensen en eisen.
Verder hebben wij een begin gemaakt met het schoolplan
2019-2023. Wij hebben gekeken naar ‘Waar willen wij staan
in 2023?’ en ‘Wat willen wij dan bereikt hebben?’ Dit gaan
wij verder uitwerken in het schoolplan dat eind dit schooljaar
klaar moet zijn voor de komende 4 jaar.

Staking 15 maart
Op vrijdag 15 februari jl. heeft u van de voorzitter van het College van Bestuur van onze stichting, de heer E.
Bakker, een brief ontvangen over de aanstaande staking van 15 maart 2019. In deze brief heeft hij
aangegeven dat u meer informatie zou ontvangen over de effecten hiervan op onze scholen. Met deze brief
ontvangt u deze toegezegde informatie.
Een aantal van de medewerkers van onze school nemen op 15 maart deel aan de staking. Een ander deel van
de medewerkers heeft aangegeven niet mee te doen aan de staking. Dit betekent dat de school alleen
gesloten blijft voor de groepen, waarvan de leerkracht(en) deelnemen aan de staking.

De kinderen van de groepen, waarvan de leerkrachten vrijdag 15 maart aanwezig zijn, worden gewoon de
gehele dag op school verwacht.
Voor de locatie Broek op Langedijk houdt dit in dat de kinderen van groep 2/3b, groep 4b, groep 4/5 en groep
5/6b op vrijdag 15 maart 2019 GEEN onderwijs krijgen vanwege de onderwijsstaking. Voor de locatie Sint
Pancras geldt dat alle kinderen op school worden verwacht.
Een aantal leerkrachten heeft aangegeven niet te gaan staken, maar een andere ludieke actie te gaan
ondernemen. Zo willen een aantal groepen zwerfafval rond de school gaan opruimen in het kader van NLdoet
(15 maart), de Landelijke opschoondag (23 maart) en ons project over duurzaamheid. Zo vangen wij meer
vliegen in één klap!
Nationale Pannenkoekdag
Vrijdag 22 maart is het Nationale Pannenkoekdag. Maar liefst 1 op de 4 ouderen voelt zich eenzaam. Met
Nationale Pannenkoekdag geven we daarom opa’s en oma’s en ouderen uit de buurt die zelfstandig of in een
verzorgingshuis wonen, graag een beetje extra aandacht. Daarom heeft Nationale Pannenkoekdag het thema
‘Pannenkoeken bakken met je hart’. Want pannenkoeken zijn niet alleen lekker, samen eten is ook gezellig.
Het brengt jong en oud bij elkaar.
Om deze reden gaan we met een groepje kinderen pannenkoeken bakken en naar ouderen in het
bejaardentehuis brengen. Juf Mara gaat in SP met een groepje kinderen uit alle groepen naar het
bejaardentehuis. Juf Mirjam gaat in BOL met kinderen uit de groepen 5/6 naar het bejaardentehuis.
Voorjaarsontbijt
Het is bijna lente, het voorjaar zit al een beetje in de lucht. En daar willen we met de kinderen op een leuke
manier aandacht aan schenken. We hebben daarom, net als voorgaande jaren, op donderdag 21 maart het
voorjaarsontbijt gepland. De kinderen mogen dan in pyjama/nachthemd naar school komen.
Het is de bedoeling dat ieder kind voor een ander kind uit zijn/haar klas (middels een getrokken lootje) een
ontbijtje verzorgt. De lootjes hiervoor zijn op vrijdag 8 maart getrokken op school en op deze dag mee naar
huis gegeven.
Dit jaar spelen we met alle kinderen die dit willen het spel "eitje tik." Eerst in eigen klassen en later tegen alle
andere sterke eieren! Het spel is makkelijk, je tikt je eitje tegen een ander eitje en het eitje dat heel blijft
heeft gewonnen.We hopen hier veel plezier aan te beleven!
Zoldertheater
Hoera! Dit jaar bestaat het Zoldertheater 20 jaar!
Dat is best lang en daar zijn we trots op.
We maakten in die 20 jaar 18 nieuwe voorstellingen en 4 cd’s
met liedjes. Een feestje waard, dus!
Om dit jubileum met iedereen te vieren krijgen in het voorjaar
van 2019 alle kinderen van de groepen 1 t/m 4 van alle
basisscholen in Langedijk een voorstelling aangeboden.
Wat zijn wij blij met deze uitnodiging van het zoldertheater! De
voorstelling ‘Holderdebolder hup naar zolder’ wordt voor alle
groepen 1 t/m 4/5 opgevoerd.
De groepen uit BOL gaan naar de Binding op:
- woensdag 20 maart 2019
09.30u. groep 1A, 1B, 1C en groep 2/3A, 2/3B, 2/3C
11.00u. groep 2/3D en 2/3E en groep 4A, 4B en 4/5
De groepen uit SP gaan naar de Geist op:
woensdag 10 april 2019
09.30u. groep 1/2
donderdag 11 april 2019
11.00u. groep 2/3 en groep 4/5

Voor al deze groepen zoeken wij ouders die mee willen lopen naar de Binding. Vertrek voor de groepen van
9.30 uur is om ongeveer 9.00 uur, terug op school om ongeveer 10.30 uur. Vertrek voor de groepen van
11.00 uur is om ongeveer 10.30 uur tot ongeveer 12.00 uur. Graag doorgeven aan de leerkracht als u als
begeleiding mee wilt lopen.
Week van het geld
In de week van 25 t/m 29 maart is de landelijke campagne ‘Week van het geld’. Het doel van deze
themaweek is kinderen leren omgaan met geld. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de
basis gelegd voor financiële redzaamheid op volwassen leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan!
Schoolschaken
Ons geweldige schaakteam is door de voorronde en is geplaatst voor het Noord-Hollands kampioenschap
school schaken voor basisscholen! Zij hebben zich hiervoor geplaatst via de Langedijker kampioenschappen.
Op zaterdag 23 maart zal het toernooi plaatsvinden in Hoorn. Wij wensen onze schaakkanjers heel veel
succes en plezier!

Dalton nieuws
Landelijke daltondag
Woensdag 20 maart is het landelijke daltondag. Omdat wij trots zijn dat wij tot de ‘dalton familie’ behoren
besteden wij hier graag aandacht aan. In samenwerking met het Stedelijk Daltoncollege in Alkmaar, waar een
ouder van onze school werkt en wij dus korte lijnen mee hebben, zullen wij iets leuks gaan doen. Er komen
een aantal leerlingen van het Stedelijk Daltoncollege die zelf een activiteit bedacht en georganiseerd hebben
voor een groep. Zij zijn hier op dit moment druk mee bezig. Wij zijn heel benieuwd!

Nieuws locatie Broek op Langedijk
Schoolproject duurzaamheid
Vanaf maandag 11 maart starten wij met de hele school aan het schoolproject duurzaamheid. In de groepen
gaan we kijken naar wat duurzaamheid is en zoomen we per groep in op verschillende aspecten van
duurzaamheid; afval scheiden, recyclen, plastic soep, energie, voedselverspilling, etc.
Op vrijdag 29 maart gaan wij dit project gezamenlijk afsluiten.
Voor de vakantie zou er een winterfair gehouden worden op school, georganiseerd door de groepen 7/8 met
betrekking tot ondernemerschap. Helaas waren we door omstandigheden genoodzaakt dit te verschuiven.
We willen de afsluiting van ons duurzaamheidsproject nu gaan combineren door de activiteiten die de
groepen 7/8 hebben bedacht met betrekking tot ondernemerschap, en de afsluiting van het project waarbij
de kinderen hun gemaakte werk kunnen laten zien, samen te voegen.
De opbrengst van deze middag is bestemd voor het kamp van groep 7/8, waar de kinderen via het
ondernemerschap zelf aan bijdragen. Tevens gaat juf Carol dit jaar mee fietsen met de Roparun en zullen wij
een gedeelte van de opbrengst aan het goede doel van de Roparun schenken. Hiervoor gaat juf Carol met de
kinderen uit de vleugel bij bakkerij Jonker gebak maken en op deze middag verkopen.
Een aantal groepen werken over recyclen en het kringloopwinkeltje. In dit kader vragen wij u om kleding,
speelgoed en boeken waar u geen gebruik meer van maakt, in te leveren bij de leerkracht van uw kind.
Tijdens deze middag zal dit via een rommelmarkt verkocht worden. Ook deze opbrengst gaat naar de
Roparun en het kamp van gr.7/8.
Wij nodigen u van harte uit voor de afsluiting van ons duurzaamheidsproject. Dit zal plaatsvinden op
vrijdag 29 maart van 14.30 tot 16.30 uur. Er zullen spelletjes zijn, verkoop plaatsvinden van zelfgemaakte
en 2ehands spullen, eten&drinken, etc.

Rots en Water training voor de groepen 5/6
De groepen 5/6 zijn op donderdag 7 maart met de Rots en Water training gestart. Deze training, bestaande
uit 9 bijeenkomsten, zal gegeven worden door Marieke Rademaker (werkzaam als boven schoolse coach bij
Stichting De Blauwe Loper) en de eigen groepsdocent.
De training is een psycho fysieke sociale competentietraining. Dat wil zeggen dat er al spelenderwijs en via
fysieke oefeningen sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd worden. Spel en fysieke
oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd
door het maken van verwerkingsopdrachten.
Doelstellingen
 Het leren bewaken van eigen grenzen
 Het leren omgaan met grenzen van anderen
 Het vergroten van communicatieve
vaardigheden
 Het verhogen van assertiviteit en weerbaarheid
 Het vergroten van zelfbeheersing,
zelfvertrouwen en zelfreflectie
Aspecten
 Stevig staan: Dat je veel meer kan dan je denkt
 Ademkracht: Nee durven zeggen
 Stoten & trappen: Fysieke oefeningen
 Voor jezelf opkomen: Verschillen mannen &
vrouwen
 Lichaamstaal: Wat straal je uit?
De invulling van de training kan per groep iets verschillen. Hij zal worden aangeboden op vraag en spelende
zaken van de groep.
Mocht u meer informatie willen dan verwijzen wij u naar de website. Daar kunt u een link vinden naar de
officiële website van Rots en Water.

Overig
Schoolhandbaltoernooi (herhaling)
Nogmaals een herhaling omdat meester Siem in de gymzaal hoort dat er veel kinderen enthousiast zijn, maar
deze kinderen zich nog niet hebben opgegeven.
Op (Paas)zaterdag 20 april 2019 organiseert handbalvereniging Lacom'91 het schoolhandbaltoernooi. U kunt
uw kind hiervoor opgeven tot 12 maart bij Siem Groot (s.groot@dephoenix.nl) Graag naam en groep van uw
kind vermelden. Wilt u er ook bijschrijven of uw kind op de locatie SP of BOL zit. Als u het leuk vindt om een
team te begeleiden dan kunt u dit ook mailen naar Siem. Er zijn namelijk coaches nodig.
Ook zoeken wij nog een contactpersoon om het geheel in goede banen te leiden. Omdat het toernooi zich
buiten schooltijd afspeelt, zullen hier geen leerkrachten bij aanwezig zijn.
In de ochtend beginnen de groepen 3 en 4 als eerste. We starten met een korte training (1 uur). Er wordt veel
geoefend met de bal en de eenvoudige regels worden uitgelegd. De training wordt gegeven door ervaren
handbal specialisten. Zij zorgen ervoor dat iedereen lekker mee kan doen. Na de training worden er
wedstrijdjes gespeeld. Hierna komen de groepen 5 en 6 aan de beurt. Voor de groepen 5 en 6 is er geen
training op de dag zelf. Dit is gedaan zodat er meer tijd over blijft voor de wedstrijden.

Beste jongens en meisjes,
Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het weer feest!
Koningsdag 2019 komt er aan!
Het thema dit jaar is: “Cartoons en Stripfiguren “
We zijn als bestuur weer druk met het organiseren van superleuke activiteiten,
en we hopen dat jij ook dit jaar weer mee gaat doen met je familie,
vrienden/vriendinnen/buren.
Op het Havenplein staat de grote feesttent klaar om jullie te ontvangen voor
het spetterende kindergala op vrijdag 26 april. Zorg dat je in je mooiste
outfit op de feestavond verschijnt!
Let op: op woensdag 10 april direct na schooltijd kun je je kaartje kopen
voor het kindergala, neem je 1 euro mee?
Ben je al bezig met een tof idee voor de optocht? Vraag je ouders/opa/oma
om te helpen. Er zijn zoveel mooie prijzen te winnen….en deelnemen aan
deze vrolijke stoet is écht een belevenis! Zit jij bij de eerste 10 kinderen die
zich aanmeldt voor de optocht? Dan krijg je een entreekaartje voor zwembad
Duikerdel cadeau!
Op Koningsdag is er genoeg te doen voor jullie op het Havenplein. Zoals
schminken, de waterballen, springkussens, een supervet whipe-out onderdeel
en natuurlijk de zeskamp. Opgeven voor de zeskamp kan via de website. De
eerste zeskamp groep die zich aanmeldt, krijgt een tegoedbon voor 1 uur
gratis bowlen.
Wij kijken uit naar jou en naar een supergave feestdag!
Tot ziens op het Havenplein!
Met een feestelijke groet,
Stichting Oranje Activiteiten Broek op Langedijk.
www.broekerkoningsdag.nl

