obs De Phoenix
Week 5 - 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De Nationale Voorleesdagen zijn in volle gang en er worden leuke activiteiten ondernomen. Fijn om te zien
hoe onder- en bovenbouw samenwerken! Ook wordt er hard gewerkt aan de Cito toetsen in de groepen 3
t/m 8. In de week van 4 maart zal uw kind(eren) zijn/haar rapport ontvangen. De week daarna zullen de
rapportgesprekken plaatsvinden. De leerkracht(en) zal met u ook de Cito resultaten bespreken. U ontvangt
hier later een uitnodiging voor middels de school app. Verder uw aandacht voor de winterfair en de
talentenmiddagen waarover u verder in deze nieuwsbrief informatie kunt vinden.
Groet,
Het team van de Phoenix

Nieuws vanuit het team
Afscheid van juf Amanda
Juf Amanda heeft vanwege privé omstandigheden besloten haar ontslag in te dienen. Zij heeft besloten terug
te verhuizen naar Nijmegen. Vanaf komende week heten wij onze nieuwe collega, Ingrid Mooij, welkom. Zij
zal vanaf 8 februari fulltime gaan werken in groep 2/3b.
Stagiaires
Vanaf deze en volgende week beginnen er weer een heel aantal stagiaires aan hun nieuwe stageperiode. Alle
stagiaires doen de opleiding tot leraar in het basisonderwijs. Binnen deze opleiding is inmiddels een
diversiteit aan mogelijkheden ontstaan. Zo hebben wij stagiaires die de reguliere vier jarige opleiding volgen
maar ook zij-instromers, zij volgen een twee jarig opleidingstraject. Alle stagiaires krijgen begeleiding van de
bovenschoolse schoolopleider, daarnaast krijgen zij uiteraard begeleiding van de leerkracht(en) bij wie zij
stage lopen.
In de volgende groepen zijn tot de zomervakantie, 1 of meer dagen per week, stagiaires aanwezig: Loc. BOL
2/3c, 4a en 5/6c. Loc. SP: 1/2, 2/3, 4/5 en 5/6.

Schoolnieuws
Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling
Woensdag 23 januari j.l. zijn wij met alle scholen van de Blauwe Loper naar de NOT geweest. Dit is een
onderwijsbeurs die ééns in de twee jaar plaatsvindt in de jaarbeurshallen in Utrecht. Alle nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van onderwijs zijn hier te zien; van nieuwe methodes, lesmaterialen, ICT,
kinderboeken, meubilair, buiten-speelmateriaal tot schoolpleininrichtingen. Omdat hier zoveel mooie dingen
te zien én te koop zijn mochten wij ook nog per groep wat van deze materialen aanschaffen! Per groep is er
natuurlijk gekeken naar waar behoefte aan is (bij kinderen en leerkrachten). Hieronder en greep van deze
nieuwe materialen. We zijn er heel blij mee!

Complimentenkaartjes,
Engels kwartetspel en leesboeken

Bouwen met rietjes, telkwartet,
prentenboeken, buitenspeel
kaarten

Bordspel het huis van Bas, Zinglish
(liedjes en Engels), taal- en
rekenspelletjes

Nieuws locatie Sint Pancras

Letterfeest groep 2/3
Vrijdag 25 januari hadden wij in groep 3 groot feest, want groep 3 heeft alle letters gevierd! Dit moet
natuurlijk uitgebreid gevierd worden met een heus letterfeest, ook groep 1 en 2 mochten dit mee vieren.
Vooraf hadden de kinderen de vraag gekregen om cupcakes mee te nemen welke versierd waren met letters,
wat kwamen er veel mooie cupcakes!
Naast dat wij cupcakes gegeten hebben waren er ook diverse letterspelletjes in de groepen 1,2, 3 en op de
gang. Zo konden de kinderen woorden maken door op de juiste letters te meppen, was er een speurtocht en
konden de kinderen een letterkleurplaat inkleuren. Naast deze feestelijke activiteiten was er voor groep 3
ook een officieel moment. Juf Esther kwam namelijk de lettercertificaten uitdelen aan groep 3.

Pancrasser handbaltoernooi
Kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben deze week meegedaan met de
handbalwedstrijden. Alle kinderen bedankt voor hun sportieve inzet, en de
ouders die hebben meegeholpen: bedankt!
We gingen tegen het Baken en de Paus Johannes allemaal wedstrijden spelen.
Het was heel leuk en we werden tweede!
Renske (groep 6)

Winterfeest
Op vrijdag 8 maart houden wij een winterfeest op school. Kinderen uit groep 7/8 hebben spelletjes en
activiteiten verzonnen die je kunt doen. Bij de kassa kan je een strippenkaart kopen waarmee je verschillende
activiteiten kan doen. In het restaurant verkopen we eten en we maken ook veel zuurkool. Ieder kind krijgt
een klein strippenkaartje van school, maar als je meer strippen nodig hebt, heb je geld nodig voor nieuwe
strippenkaarten. Het doel van het feest is dat we zelf geld inzamelen voor het kamp van groep 8. Het overige

geld gaat naar het kamp van groep 7 (voor volgend jaar). Tevens is het ook voor de gezelligheid en om elkaar
beter te leren kennen.
Wij hopen dat jullie komen!
Groetjes Julian en Max (groep 7/8)

Hulp talentenmiddagen gezocht
De 1ste ronde van onze talentenmiddagen starten binnenkort weer: dinsdag 2 april en dinsdag 9 april, van
kwart voor 1 tot kwart over 2. De inloop is op vrijdag 19 april van 8.20 uur-8.40 uur.
Wie van u vindt het leuk om hier ook een inbreng in te hebben? Bent u goed in koken of bakken? Poëzie?
Biologie? Toneel? Zingen? Een vreemde taal? Yoga? Wij zouden héél graag gebruik maken van uw talent en u

vragen om dit te delen met een groepje midden of bovenbouw kinderen. Dit kan via Mirjam:
m.bakker@deblauweloper.nl Alvast heel hartelijk bedankt!

Nieuws vanuit de MR
Nieuws vanuit de MR
Al eerder hebben we vermeld dat er met instemming van de MR is besloten om het huidige schooljaar geen
wijzigingen aan te brengen in de uren die de leerlingen maken.
We hebben in ons laatste MR overleg besloten dit voor het komende schooljaar ook niet te gaan doen. We
zijn druk aan het onderzoeken wat een IKC voor ons in de toekomst zou kunnen betekenen. Wellicht biedt dit
voor ons andere mogelijkheden, die we nu nog niet kunnen overzien.
Om de continuïteit te bewaren blijven de huidige schooltijden gehandhaafd.
Komend schooljaar zijn er als gevolg van deze opgebouwde uren weer een aantal marge-uren (studiedagen
voor het team en vrije dagen voor de leerlingen) ter beschikking. In overleg met de directie wordt er een
besluit genomen hoe dit invulling te geven. Tegelijk met het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020
ontvangt u ook de wijze van inzet van de marge-uren. Het rooster voor het nieuwe schooljaar ontvangt u
medio juni 2019.
Met vriendelijke groet,
De MR

Nieuws vanuit de gemeente
Verbouwing bibliotheek
Naar verwachting zal rond de zomer het gemeentehuis een plek hebben in de Binding. De verbouwing is in
volle gang. Ook de bibliotheek zal een metamorfose ondergaan. De hal van het gemeentehuis en de
bibliotheek worden één geheel; een open ruimte in één gezamenlijke stijl. Een nieuwe vloer in de bibliotheek
is onderdeel van deze aanpassing. De verbouwing kan alleen worden uitgevoerd wanneer de hele
bibliotheekruimte leeg is. De bibliotheek zal daarom van maandag 4 maart tot en met maandag 1 april (ook
de klantenservice) gesloten zijn. In deze periode kunnen er geen materialen gereserveerd, ingeleverd en/of
opgehaald worden.

Overig
Schoolhandbaltoernooi
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 op 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.
Lacom ’91 Scholenhandbal toernooi 2019
Vorig jaar was het een schitterende dag met een grote deelname van alle 10 de basisscholen in de gemeente
Langedijk. Meer dan 300 kinderen maakten er met z’n allen een mooie, sportieve dag van.
Vooral het plezier straalde er vanaf!
Traditioneel organiseert handbalvereniging Lacom ’91 op Paaszaterdag het Scholenhandbal toernooi voor de
gemeente Langedijk. Op Paaszaterdag wordt er niet gevoetbald, dus iedereen kan mee doen!
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.
Lacom ’91 organiseert wel voorafgaande aan het toernooi ‘open’ trainingen. Teams van de scholen kunnen
hieraan deelnemen voor een goede voorbereiding op het toernooi.
Data van deze trainingen volgen binnenkort.
Groepen 3 en 4, en de groepen 5 en 6, spelen op een klein veld. Dit maakt het spel vele malen leuker en
dynamischer voor kinderen van deze leeftijd.
De teams bestaan uit minimaal 5 (4 spelers en 1 keeper) en maximaal 7 kinderen
’s Middags wordt er gespeeld om een plek voor het Noord Holland Noord kampioenschap door de groepen 7
en 8. Hier bestaat een team uit minimaal 7 (6 spelers en 1 keeper) kinderen.
Deelname kost 1 euro per deelnemer. Hiermee worden deels de zaalhuur en de herinnering voor de kinderen
betaald.
Voor meer info kun je bellen met Ben Beers (06 – 1001 3779) of stuur een mailtje
naar ben.beers@agrocare.nl
Via deze link meer info over de speelwijze en spelregels van de F-jeugd (groep 3 t/m 6)
en de D-jeugd (groep 7 en 8)
http://www.handbal.nl/jeugd/f-jeugd/
https://www.handbal.nl/userfiles/Jeugdhandbal/promotie/Leaflet-A4-Jeugdhandbal-regels_D-Jeugd.pdf
Handbal vereniging Lacom ’91: Bruisend door gezamenlijke inzet en plezier!

