obs De Phoenix
Week 14 - 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Naast ontspannende activiteiten zoals de talentenmiddagen hebben de leerlingen van groep 7 afgelopen
week ook het theoretisch verkeersexamen gemaakt en heeft groep 8 binnenkort de eindtoets. Wij wensen
deze leerlingen alvast veel succes!
Groet,
Het team van de Phoenix

Nieuws vanuit het team
Leerkrachtenverjaardag
Hoeraaaaaaa!!! Op woensdag 22 mei vieren alle juffen en meesters hun
gezamenlijke verjaardag! De hele ochtend zal het groot feest zijn. De exacte
invulling en meer informatie volgt later, maar het thema willen we alvast
bekend maken, zodat u alvast kunt nadenken over een outfit voor uw
kind(eren). Het thema van dit jaar is TV sterren. Uw kind mag (als hij/zij dit wil)
verkleed komen als iedere denkbare TV ster. Van K3 tot Pipi Langkous, van
Mickey Mouse tot Freek Vonk of hun favoriete presentator/presentatrice of van
hun favoriete programma (Checkpoint? Klokhuis?) Als we maar kunnen zien
waar het van is! Laat je fantasie de vrije loop!
BHV

Woensdagmiddag hebben onze BHV-collega’s hun
jaarlijkse BHV-opfriscursus gehad. Naast het oefenen
met blussen werd er ook geoefend met aanleggen van
verbanden en overige eerste hulp verlening.

Schoolnieuws
Vakantierooster schooljaar 2019-2020
Het vakantierooster is door de MR en het bestuur goed gekeurd en gaat er als volgt uitzien:
Vakantie/studiedag(-en)
Data 2019-2020
Studie 2-daagse team
19 en 20 oktober
Herfstvakantie
19 t/m 27 oktober
Dalton NH dag
8 november
Kerstvakantie
21 december t/m 5 januari
Personeelsdag De Blauwe Loper
29 januari
Voorjaarsvakantie
15 t/m 28 februari
Pasen
13 april
Meivakantie*
22 april t/m 5 mei
(Koningsdag valt in de meivakantie)
Hemelvaart
21 en 22 mei
Pinkstervakantie
1 t/m 5 juni
Zomervakantie
4 juli t/m 16 augustus
*De mei-vakantie loopt van woensdag 22 april t/m dinsdag 5 mei. Dit heeft te maken met het
eindexamenrooster van het V.O.

Nieuws locatie Sint Pancras
Herdenking Zwarte Zondag
Jaarlijks houden de groepen 7/8 van de basisscholen in Sint Pancras een herdenking van Zwarte Zondag 15
april 1945 in Sint Pancras. Dit jaar is het 74 jaar geleden dat bij het spoor van Sint Pancras twintig mannen zijn
gefusilleerd door Duitse bezetters. Maandag 8 april komt Bram Kout van de Historische Vereniging Sint
Pancras de kinderen hier meer over vertellen. Hier zal een journalist van de Alkmaarsche Courant bij
aanwezig zijn om een stuk over de gastles en de herdenking te schrijven. Ook gaan de kinderen komende
week aan de slag met een gedicht over oorlog en/of vrijheid. Twee kinderen mogen dit gedicht bij de
herdenking ten gehore brengen.
De herdenking vindt dit jaar plaats op maandag 15 april. We vertrekken om
11.00 uur vanaf het plein aan de Sperwer (Paus Johannesschool) in stille tocht
naar het monument bij de spoorovergang Bovenweg. Alle aanwezigen worden
welkom geheten. Vervolgens wordt de Last Post gespeeld en twee minuten stilte
gehouden. Daarna zullen kinderen namens elke school een voordracht doen en
worden bloemen gelegd bij het monument. Hierna lopen we gezamenlijk terug
en is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Dit duurt circa tot 12.30
uur.

Nieuws van de OR
Verjaardag Kikker
Kikker, van de bekende boeken van Max Velthuijs, is jarig! Hij bestaat precies vandaag 30 jaar! Om dit te
vieren mochten wij van de OR voor ieder kind een boekje van Kikker is kikker aanschaffen. Kikker is kikker is
dit jaar de titel van de actie ‘Geef een prentenboek cadeau’. Namens alle kinderen; bedankt OR!
De leesbevorderingscampagne Geef een prentenboek cadeau heeft als missie om alle kinderen in Nederland
en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. Boekhandels en diverse
landelijke organisaties bundelen hun krachten om elk jaar een jeugd- en een prentenboekklassieker op een
toegankelijke manier beschikbaar te maken. Voor een heel klein bedrag zijn de boeken te koop in de
boekhandel, om cadeau te geven aan jezelf of een ander. Door de nadruk te leggen op ‘geven’, hoopt de
stichting alle kinderen te bereiken – ook de kinderen die, om wat voor reden ook, thuis geen boeken hebben.
Bent u dus nog op zoek naar een mooi cadeau? Koop dit prentenboek!

