obs De Phoenix
Week 7 - 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De kinderen van groep 8 hebben hun definitieve advies ontvangen. Ook is de periode van Cito toetsen
afgelopen en de leerkrachten zijn druk bezig alle toetsen na te kijken en te verwerken. De uitslagen van de
toetsen kunt u terug vinden in het allereerst rapport van dit jaar, dat de kinderen maandag 4 maart
meekrijgen. Ook kunt u in deze nieuwsbrief lezen wanneer de rapportgesprekken zijn en wanneer u zich
daarvoor kunt inschrijven. Verder informeren wij u over de invulling van de vacature van directie
ondersteuner.
Wij wensen u alvast een fijne voorjaarsvakantie en zien u en uw kinderen maandag 4 maart weer op school!
Groet,
Het team van de Phoenix

Nieuws vanuit het team
Invulling vacature directie ondersteuner
De vacature die vrij kwam door het vertrek van Bianca Veldman, hebben wij intern opgelost.
Juf Sascha gaat drie dagen per week de taak van directie ondersteuner op de locatie Sint Pancras vervullen.
Zij blijft op maandag en dinsdag in groep 2/3A (BOL) staan. Door deze wijziging is juf Chantal een dag extra in
groep 2/3A (vrijdag).
Juf Eefje zal ook twee dagen per week de taak van directie ondersteuner op zich nemen. Zij zal vooral op de
locatie Broek op Langedijk aanwezig zijn. Juf Eefje blijft op maandag en dinsdag in groep 4A staan.

Schoolnieuws
Rapporten
De rapporten zullen maandag 4 maart meegegeven worden aan de kinderen.
Rapportgesprekken
De rapportgesprekken vinden plaats op donderdag 7 maart t/m woensdag 13 maart. De gezamenlijke avond
is op donderdag 7 maart. De gesprekken worden open gezet op vrijdag 15 febr. om 16.00 uur.

Nieuws locatie Sint Pancras
Winterfeest
Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het winterfeest. Een groot deel wordt
georganiseerd door groep 7/8. Maar wij kunnen uw hulp ook goed gebruiken.
Wij zijn op zoek naar:
- ouders/oud leerlingen die tijdens het feest willen helpen met het begeleiden van activiteiten.
Van 17.00 uur tot 18.30 uur , u kunt zich ook opgeven voor een blok: 17.00 uur-17.45 uur, of van 17.45 uur
tot 18.30 uur. Op de deur van de klassen hangen inschrijflijsten.
- Bakt u graag taarten? Of vind u het leuk om een hele mooie taart te maken? Doe dan mee met de wedstrijd
"Heel Phoenix bakt." U bakt een taart en levert deze op 8 maart in bij groep 7/8. ‘s Avonds wordt de winnaar
bekend gemaakt. Uw taart wordt verkocht in de taartenwinkel op het feest en de inkomsten zullen naar het
kamp van groep 7/8 gaan.
Op de deur van de klassen hangen inschrijflijsten. U kunt ook mailen naar m.bakker@deblauweloper.nl
- Wie heeft een busje of aanhanger en wil ons in de week van 4 maart even helpen om bij sporthal
Geestmerambacht 2 marktkramen op te halen en bij de Oostwal het springkussen?
Wij zouden heel blij zijn met uw hulp. Als u wilt helpen kunt u zich inschrijven op de lijsten die bij de groep
hangen of u kunt een mail sturen naar onze eventmanager Mirjam Bakker m.bakker@deblauweloper.nl.

Nieuws vanuit de OR
Verslag Kerst 2018
Dinsdagavond 11 december is de school door een groep ouders weer in de kerstsfeer gebracht. Met alle
spullen die er zijn lukt het elk jaar weer om de kinderen te zien stralen door zoveel gezelligheid op school.
En woensdag 19 december was het dan zover! Het kinderkerstkoor stond buiten klaar om iedereen te
verwelkomen. Daarna mochten alle ouders hun kind/kinderen naar de klas brengen waar zij lekker zouden
gaan eten met elkaar. En om de ouders ook wat gezelligheid en een volle buik te bieden stond de OR klaar
met lekkere snert of tomatensoep.
De opkomst was ontzettend goed, alle kommen gingen op en iedereen stond ontspannen met elkaar te
praten. Dit is dan ook een goede reden om dit volgend jaar zeker weer te doen! Komt u dan ook (weer)?

Nieuws vanuit De Blauwe Loper
Staking 15 maart
Zie de bijlage.

Overig
Schoolhandbaltoernooi (herhaling)
Inmiddels hebben zich één team uit BOL opgegeven en 2 kinderen uit SP. We kunnen dus zeker nog wat
kinderen gebruiken om in ieder geval nog één team te kunnen vormen!
Hieronder nog een keer de informatie over dit toernooi.
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.
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.

Laat je verrassen en uitdagen deze voorjaarsvakantie: Sportclinics in Sporthal Geestmerambacht!
Ben je op zoek naar een leuke vakantieactiviteit deze voorjaarsvakantie? Op woensdag 20 februari,
organiseert Sport Servicepunt Langedijk in samenwerking met drie leuke en sportieve verenigingen een
sportclinic handbal, softbal en volleybal in Sporthal Geestmerambacht te Noord Scharwoude.
Bij de softbalclinic worden verschillende skills, technieken en conditie op een unieke manier bijgebracht
zodat iedereen op zijn eigen niveau en leeftijd een balletje kan gooien, vangen en slaan. Honk en
Softbalvereniging Herons zal bij deze clinic aanwezig zijn en materiaal beschikbaar stellen.

Bij de handbalclinic wordt er getraind op techniek, voetenwerk en snelheid. Wie gooit het hardste op doel?
Handbalvereniging Lacom ‘91 zal bij deze clinic aanwezig zijn om de oefeningen zo leuk mogelijk te brengen.
Bij de volleybalclinic worden allerlei oefen- en spelvormen gedaan die geschikt zijn voor elke leeftijd en elk
niveau. Zo kan iedereen leren om een bal in de lucht te laten zweven. Volleybalvereniging Relay is bij deze
clinic aanwezig om hun expertise te tonen.
Tijden
Voor groep 3 en 4 start de activiteit om 9.30 uur, voor groep 5 en 6 om 12.00 uur en voor 7 en 8 om 14.30
uur. Elke ronde duurt twee uur waarbij de deelnemers twee verschillende clinics kunnen volgen. Opgeven
gaat vooraf via de website www.sportsl.nl waar de voorkeur voor de clinics kan worden aangegeven.
Opgeven bij de deur kan ook maar dan is er kans dat de groep vol is. We zien jullie graag in de zaal!
Denk nog even om zaalschoenen en sportkleding. Een superleuk sport evenement voor de basisschooljeugd
dat je zeker niet wilt missen!

