obs De Phoenix
Week - 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),
In deze nieuwsbrief leest u veel verslagen van een heel aantal gezellige activiteiten die hebben
plaatsgevonden. In de aankomende periode staan een aantal sportieve activiteiten op het programma.
Aanstaande zaterdag neemt het schoolschaakteam deel aan het Noord-Hollands
schoolschaakkampioenschap. Wij wensen ze veel succes! Verder vindt in april het schoolhandbaltoernooi
plaats en staat in deze nieuwsbrief een oproep voor deelnemers aan de schoolzwemkampioenschappen.
Groet,
Het team van de Phoenix
Nieuws vanuit het team
Groep 1C en groep 2/3C
Er vindt vanaf maandag 25 maart een personele wisseling plaats in 2 groepen. Omdat het werken in de groep
door haar zwangerschap fysiek te zwaar wordt voor Emma stopt zij per direct voor de groep. Machteld zal
deze groep 4 dagen voor haar rekening nemen en Wil 1 dag. Emma zal ondersteunende taken in de
administratie en interne begeleiding gaan uitvoeren tot haar zwangerschapsverlof half april ingaat.
Bezetting groep 2/3C:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Machteld
Machteld
Wil
Machteld
Machteld
Desiré zal 3 dagen in groep 1C gaan werken. Karlijn (zij-instromer, zie Even voorstellen) zal de andere 2 dagen
in 1C staan. Inge blijft één dag in de groep. Zij staat dan samen met Karlijn, omdat zij een startende leerkracht
is.
Bezetting groep 1C:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Desiré
Desiré
Inge/Karlijn
Karlijn
Desiré
Schoolnieuws
Schoolzwemkampioenschappen
Op woensdag 15 mei worden de schoolzwemkampioenschappen in zwembad de Bever te Sint Pancras
gehouden. We verdedigen weer graag onze titel en hopen dat we ook dit jaar verder kunnen naar de
regionale kampioenschappen. Verderop in de nieuwsbrief kunt u meer informatie over de deelname van dit
jaar vinden. U kunt uw kind hiervoor opgeven tot vrijdag 5 april bij Susanne Nijman (moeder van Lise gr5/6
en Kasper gr7/8 BOL). Via susannenijman@gmail.com Omdat het toernooi zich buiten schooltijd afspeelt,
zullen hier geen leerkrachten bij aanwezig zijn.
Opschoonactie
Vrijdag 15 maart hebben wij een zeer leerzame dag gehad. Op initiatief van juf Tanneke waren er een aantal
leerkrachten die niet gingen staken, maar wel op een andere manier een ludieke actie wilden doen met de
kinderen. Omdat wij bezig zijn met het schoolproject duurzaamheid, het 15 maart NLdoet was en de
landelijke Opschoondag morgen plaatsvindt, kwam al snel het idee om dit te combineren en zwerfafval rond
de school te gaan opruimen.
Mike Oudejans, eigenaar van bureau Circulus (adviesbureau voor gemeentes rond de aanpak van zwerfafval),
pikte onze plannen op en is aan de slag gegaan. Hij heeft via de gemeente veel weten te regelen voor ons.
Alle groepen hebben een gastles over wat zwerfafval met het milieu doet en wat wij er aan kunnen doen,
gehad. Daarna, of later deze week, zijn een aantal groepen de wijk ingegaan om afval te prikken. Hiervoor
heeft de gemeente prikkers, vuilniszakken, vuilniszakhouders, hesjes, handschoenen, etc. ter beschikking
gesteld. Ook kwam het afvallab langs. Hier konden (jammer genoeg maar een paar) groepen van afval bioplastic maken. Verder komen er 28 maart nog twee vuilnismannen op school, mét een vuilniswagen, om aan

de groepen 1 t/m 3 te vertellen en laten zien hoe dat allemaal werkt. Dit alles is door de gemeente
gefinancierd, waar wij hen heel dankbaar voor zijn!
Ook zijn er groepen die van het gevonden afval een kunstwerk gemaakt hebben of nog gaan maken. Dit
wordt tentoon gesteld tijdens de grote afsluiting van ons schoolproject op vrijdag 29 maart.
Al met al een zeer geslaagde, leerzame dag!

Stukjes geschreven door de kinderen:
We gingen in groepjes afval zoeken in de wijk. Ook kwam er iemand wat vertellen over afval. het was heel erg
leuk. We gingen ook nog in het hoofdgebouw werken. Dit was leuk.
Door Josie
Wij gingen afval opruimen. Ik zat in de groep bij Koen, Joey en sem. We hebben daarna wat moois geknutseld
van al het afval. Het is erg mooi geworden.
Door Omran
We gingen afval zoeken in de wijk. En een groepje had een boot gevonden. Toen we weer in de klas waren
kregen we uitleg over duurzaamheid en toen de uitleg af wasgingen we met het afval knutselen. Daarna
gingen we lekker buiten spelen en in het hoofdgebouw een broodje eten.
Door Quinty
Dalton nieuws
Nationale Daltondag
Eén keer per jaar wordt rond de verjaardag van de grondlegster
van het Daltononderwijs, Helen Parkhurst, de Nationale Daltondag
georganiseerd. Dit was afgelopen woensdag 20 maart. Ook onze
school deed hieraan mee, om te vieren dat wij een Daltonschool
zijn. In iedere groep kwamen 2 scholieren van het Dalton College
uit Alkmaar. Zij hadden zelf een activiteit bedacht hadden die zij
wilden doen met de kinderen; o.a. knutselen, tekenen, een quiz,
een les drama, etc. Fijn om te zien dat één van de pijlers van het
Dalton onderwijs, samenwerken, op deze dag zo duidelijk naar
voren kwam. De samenwerking met het Dalton College en het
samenwerken van de kinderen zelf; leren van en met elkaar!

Nieuws locatie Broek op Langedijk
Even voorstellen, stagiaire Karlijn Zuidhof
Misschien hebben jullie mij al wel gezien, maar graag stel ik me nog even voor. Ik ben Karlijn Zuidhof, 33 jaar
en woon in Zuid-Scharwoude. In de afgelopen 12 jaar heb ik in de gehandicapten- en jeugdzorg gewerkt. De
laatste jaren merkte ik dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging, dat is het basisonderwijs geworden! Op dit
moment zit ik in het laatste jaar van de Pabo en sta ik 2 dagen per week voor de groep. Het eerste half jaar
was dat bij groep 1/2 in Sint Pancras, eventjes in groep 2/3C en nu ga ik naar groep 1C. Naast al het huiswerk
heb ik soms nog tijd om te tennissen en maak ik van alles achter mijn naaimachine.
Zoldertheater
Op woensdag gingen alle groepen 1 tot 4/5 naar de jubileumvoorstelling van het
Zoldertheater in de Binding.
Boef en agent speelde een leuk verhaal in de voorstelling Boevenstreken!
Wat hebben we ervan genoten!

Voorjaarsontbijt
Wat was het gezellig in school tijdens het voorjaarsontbijt. Mooi om te zien dat deze activiteit, in het
verlengde van onze Kanjertraining, rust op vertrouwen. Alle kinderen hebben met zorg een mooi en lekker
ontbijtje voor iemand klaargemaakt en ze hebben er vertrouwen in dat de ander dit ook voor hen doet. Fijn
dat ook de ouders betrokken zijn bij dit proces van vertrouwen.
En wat is het fijn om een keer in je pyjama naar school te mogen! Ook werd er fanatiek meegedaan aan de
eitje tik wedstrijden.
Van alle groepen 1 t/m 3 had Jolie uit groep 2/3D het sterkste ei! Van groep 4 t/m 8 was de winnaar Ot uit
groep 5/6B.
Van de leerkrachten had Juf Hanneke het sterkste ei! (Juf Hanneke begeleidt individuele kinderen).

Overig
Schoolzwemkampioenschappen
Als uw zoon/dochter mee wil doen aan de
schoolzwemkampioenschappen op woensdagmiddag 15 mei,
kunt u mailen naar susannenijman@gmail.com (uiterlijk 5 april).
Indien u als begeleider van een team wilt optreden kunt u dit
ook aangeven.
Uw taak zal dan bestaan uit het verzamelen en begeleiden van
het team tijdens de wedstrijd. Zorgen dat zij op het goede moment in de goede baan aan de start
verschijnen.

Vanaf 14.30 uur kunnen de groepen zich melden en om 15.00 uur zal de 1e start plaatsvinden. Dan zal het
onderstaande programma gezwommen worden en we hopen om 17.30 uur te weten wie de
schoolzwemkampioen van dit jaar is. De 3 snelste teams gaan door naar de provinciale wedstrijden. Deze wordt
gehouden op 18 mei 2019.
Programma:
25m vrije slag meisjes / jongens groep 3
25m rugslag meisjes / jongens groep 3
25m vrije slag meisjes / jongens groep 4
25m rugslag meisjes / jongens groep 4
Estafette 6x 25m vrije slag
25m vrije slag meisjes / jongens groep 5
25m rugslag meisjes / jongens groep 5
25m vrije slag meisjes / jongens groep 6
25m rugslag meisjes / jongens groep 6
50m vrije slag meisjes / jongens groep 7
50m rugslag meisjes / jongens groep 7
50m vrije slag meisjes / jongens groep 8
50m rugslag meisjes / jongens groep 8

