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Invalperikelen
Het is de laatste weken rommelig geweest (vooral in groep 3/4) i.v.m. ziek en zeer. Invallers voor zieke leerkrachten
werden helaas zelf ook ziek waardoor er opnieuw naar invallers gezocht moest worden. Op dit moment is er ook nog geen
zicht op een terugkeer van Eline direct na de voorjaarsvakantie.
We zijn blij te kunnen melden dat we voorlopig wel vaste invallers hebben. In groep 5/6 komt na de vakantie op maandag
Yvonne van der Kroon. In groep 3/4 gaat Kelly op maandag, dinsdag en vrijdag werken en komt Lenie Munier op woensdag
en donderdag.
Beide invallers zijn voor langere tijd beschikbaar, dus dit betekent voor de kinderen vaste gezichten voor de groep. Als nu
ook de griepgolf voorbij gaat, zou dat heel mooi zijn!

Nieuws van derden
Sportservice Schagen: Jong en oud kan in de periode voor de meivakantie weer kennismaken met een nieuwe sport. De drijfveer

van Team Sportservice Schagen is om echt iedereen maximaal te laten profiteren van de positieve effecten van sport en bewegen.
JuniorSportProject (JSP): Het JSP biedt alle jeugd van 4 t/m 18 jaar de mogelijkheid om met een sport kennis te maken bij een vereniging/
sportaanbieder.
Sportfondsen Schagen: op 28 februari van 11.00 – 15.00 uur organiseert Sportfondsen i.s.m. Sportservice Schagen het evenement:

SUPER JUMPING Schagen in de Spartahal. De kosten hiervoor zijn € 5,- per kind (ouders gratis toegang). Geschikt voor alle leeftijden,
deelname op eigen risico en ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen.
Volleybalvereniging de Boemel:

Zoals elk schooljaar organiseert Volleybalvereniging De Boemel ook dit jaar weer
een School Moves Volley schoolvolleybaltoernooi voor alle basisscholen uit Waarland, Dirkshorn, Stroet, Sint Maarten, Sint
Maartensbrug, Burgerbrug, Schagerbrug, Schagen en Tuitjenhorn.
Dit jaar zal het toernooi plaats vinden op zondag 8 april van 11:00 uur t/m 16:00 uur in de Harenkarspelhal in Tuitjenhorn.
Zwemverenigingen Aquarius en de Reuring en zwembad de Wiel:

Op zaterdag 24 maart 2018 organiseren zwemverenigingen Aquarius en De Reuring en Zwembad De Wiel in samenwerking met de gemeente Schagen voor de 2e Keer de
schoolzwemkampioenschappen. Leerlingen uit groep 3 t/m 8 van de basisscholen uit de gemeente Schagen kunnen aan het
kampioenschap deelnemen. Het kampioenschap vindt plaats in zwembad De Wiel van 13 tot 16 uur.
Voor verdere informatie over bovenstaande berichten verwijs ik u naar de bijlagen bij deze Klieuw.

Staking
In plaats van een landelijke nieuwe stakingsdag is er voor gekozen om een estafettestaking door heel Nederland te houden.
Op woensdag 14 maart is Noord-Holland aan de beurt en bij navraag in het team is gebleken dat de stakingsbereidheid nog
steeds groot is. Ook deze stakingsdag wordt gesteund door alle onderwijsbesturen uit de Kop van Noord-Holland. Voor hun
reactie verwijs ik u naar de bijlagen bij deze Klieuw.
Woensdag 14 maart houdt de Niko Tinbergen haar deuren dan ook gesloten om wederom een signaal af te geven over de
situatie in het onderwijs.

Nieuws uit de groepen
Groep 7: onze school voorleeskampioen Senna uit groep 7 heeft afgelopen dinsdag voorgelezen in de bibliotheek van
Tuitjenhorn. Zij was als schoolkampioen doorgedrongen tot de vervolgronde in de regio. Ze heeft het daar ontzettend goed
gedaan met een gedeelte uit het boek ‘Fantasia IX: de fenomenale reis’. Ze is helaas niet geselecteerd om nog een ronde

verder te gaan, maar we zijn ontzettend trots op haar prestatie!
Groep 7/8: de kinderen zijn op dit moment erg druk met de Energy Challenge. Dit is een wedstrijd tussen basisscholen om
zoveel mogelijk energie te besparen. In verschillende groepjes werken ze samen aan een plan om zoveel mogelijk energie
te besparen op school. In mei volgt de afsluiting.
Groep 1/2: de kinderen en het team hebben afgelopen dinsdag afscheid genomen van juf Imgard. Namens haar wil ik
alle kinderen en hun ouders bedanken voor het mooie afscheid. Het was de wens van Imgard om het klein en eenvoudig te
houden en alles is precies naar haar wens verlopen. Na de vakantie verwelkomen we juf Cica en haar wensen we heel veel
plezier bij onze kleuters toe.

Volgende Klieuw
In verband met de voorjaarsvakantie komt de volgende Klieuw een weekje later uit, namelijk op donderdag 15 maart..

Wie komen er nieuw bij ons op school:
Na de voorjaarsvakantie mogen we weer een nieuwe leerling in groep 1ontvangen, want dan gaat Alex echt starten!
We wensen je heel veel plezier bij ons op school!

Wie zijn er de komende drie weken jarig:
De komende drie weken zijn de volgende kinderen jarig:
- 28-02 Roos (groep 7) 11 jaar
- 07-03 Dirk (groep 7) 11 jaar.
Wij wensen jullie alvast een fijne verjaardag!

Wat staat er de komende drie weken te gebeuren:
Vrijdag 23-2: vanaf 12.30 uur Voorjaarsvakantie t/m 25-2!
Maandag 5-3: Yvonne staat in groep 5/6.
Woensdag 7-3: luizenpluis! Monique afwezig. 10-minuten-gesprekken. Lenie staat in groep 3/4.
Donderdag 8-3: 10-minuten-gesprekken voor groep 5/6. Lenie staat in groep 3/4.
Maandag 12-3: Yvonne staat in groep 5/6. 10-minuten-gesprekken
Woensdag 13-3: Lenie staat in groep 3/4..
Donderdag 15-3: Lenie staat in groep 3/4. De volgende Klieuw komt uit.

Namens het gehele team, wens ik u een fijne voorjaarsvakantie!
Met vriendelijke groet, Monique van Klaveren

