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Zien lezen, doet lezen! 
Kinderen die aangemoedigd worden om te lezen en die ouders hebben die veel 
voorlezen, maken meer 'leeskilometers'. Daardoor worden ze beter in lezen en lezen ze 
met meer plezier. 
Wilt u uw kind daarbij helpen? Besteed dan elke dag aandacht aan lezen en voorlezen, 
praat samen over de boeken die uw kind leest. Boeken horen bij het dagelijks leven:  
laat zien dat u zelf leest en ga samen naar >> de bibliotheek << of boekhandel.  
Voor kinderen tot 17 jaar is een bibliotheekabonnement gratis.  
In de bibliotheek is een Bieb magazine gratis af te halen. Klik voor de digitale versie op  >> biebmagazine <<  
 
Als lezen lastig is 
Heeft uw kind een leesprobleem, zoals dyslexie, of heeft het een concentratie- of gedragsprobleem? Dan 
heeft uw kind waarschijnlijk meer tijd nodig en vindt boeken snel te dik of te moeilijk.  
Klik >> hier << voor tips over leuke boeken, leescampagnes, voorlezen en andere interessante sites. 
Op dinsdagochtend 18 februari van 08.30 uur tot 09.00 uur geven Marielle Haakman en Marsha Armitage 
tips. U bent van harte welkom in de personeelskamer. 
 
Podiumkunst 20 februari 
Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 gaan op 20 februari optreden voor alle andere leerlingen van De Witte 
School. Tijdens het open podium in 2019 genoten de leerlingen van pianospel, zang, dans en turnoefeningen 
op muziek. Spannend wie er dit jaar mogen optreden.  De leerkrachten zorgen er samen met hun groep voor 
dat er een eerlijke selectie zal plaatsvinden en dat iedereen kan gaan genieten van een spetterend optreden.  
 
Ruimteproject 9 maart | 25 maart familievoorstelling 
Op maandag 9 maart start ons schoolproject over de ruimte.  Het project wordt afgesloten met een muzikale 
voorstelling door alle leerlingen van De Witte School en muzikanten van Harmoniekapel Crescendo.  
Voor de verdeling van de hoofdrollen deden leerlingen auditie. Omdat bleek dat er veel talent is onder de 
leerlingen van De Witte School werd er uiteindelijk geloot.  
Zet u 25 maart alvast in uw agenda? 
Op last van de brandweer is er een maximum aan het aantal zitplaatsen in de aula van het Northgo College. 
Om ervoor te zorgen dat er voor elk gezin twee stoelen beschikbaar zijn in de zaal worden er twee 
voorstellingen gegeven.  
17.45 - 18.45 uur (gezinnen met achternaam beginnend met de letter a t/m k) 
19.15 - 20.15 uur (gezinnen met achternaam beginnend met de letter l t/m z)  

Gezocht: Vrijwilligers Schoolbibliotheek 
Dagelijks is de schoolbieb van 08.30 uur tot 09.00 uur geopend voor onze leerlingen. Dat is mogelijk dankzij 
de hulp van veel ouders, grootouders en andere vrijwilligers. Ook op maandagmiddag kunnen leerlingen in 
de bibliotheek terecht om informatieve boeken uit te zoeken. Wilt u helpen of kent u iemand die het leuk 
vindt om te helpen in de schoolbibliotheek? Stuurt u dan een e-mail naar bibliotheek@dewitteschool.nl  Met 
name op vrijdagochtend en maandagmiddag is extra hulp zeer welkom! 
 
Kijkkunst 
Leerlingen van alle Noordwijkse basisscholen gaan in De Muze genieten van een theatervoorstelling. 
09-03 Daar komen de dieren | groepen 1-2 
16-03 Er was weer … Roodkapje | groep 3 en 4 
23-03 Romeo is op Julia groep | 6-7b, 7a en 8a en 8b 
24-03 Gastles op school “schilderen met licht” | groep 5a, 5b  en 6a  
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Concert Greenbank High School | 3 april 
Op vrijdag 3 april geven veertig studenten van Greenbank Highschool in de aula van De 
Witte School een concert voor de leerlingen uit de groepen  5 t/ m 8. 
 

 
 
Open huis & Ouderkamer op 18 maart 
Op 18 maart zetten de openbare basisscholen in de Duin- 
en Bollenstreek de deuren open voor belangstellenden. 
Loopt u om 08.30 uur gerust even door naar de aula voor 
een kopje koffie of thee.  
Tussen 09.00 uur en 11.00 uur verzorgen de 
oudercommissie en leerlingenraad rondleidingen voor 
ouders die op zoek zijn naar een basisschool in Noordwijk. 
 

 
Veilig verkeer 
Aub parkeren in de vakken. Ook bij storm en 
regen. Voor de veiligheid van onze kinderen. 
Dank voor de medewerking! 

 

Het team van  
De Witte School 

wenst u  
een fijn weekend! 
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