
 

  
 

 SCHOOLJAAR 2018/2019               NUMMER 7                       APRIL  2019 
 

DE ONDERWERPEN IN DEZE ALGEMENE ZANDLOPERBRIEF VOOR OUDERS: 
 
- Voorwoord 
- Agenda  (afspraken voor afzonderlijke groepen worden via Social Schools gemeld) 
- Gevonden voorwerpen 
-Speeltuin het Jeugdhonk vraagt hulp!!!! 
-Nieuws vanuit de Mall 
- De Dijkloop (herhaling) 
 

 

Beste ouders, 

 

Allereerst nieuws vanuit het team!  

U heeft het vast al gehoord of gelezen: Mayke gaat ons verlaten!  

Zij wordt intern begeleider / locatieleider op obs De Sterrenwachter.  

Een prachtige uitdaging, die bij haar past, maar wat zullen we haar gaan missen. 

In de periode tot de zomervakantie zal zij haar tijd verdelen tussen De Zandloper en De 

Sterrenwachter, waardoor een verantwoorde overdracht kan plaatsvinden, zeker voor onze 

leerlingen met bijzondere leerbehoeftes. 

Gerda is afwezig en wij zoek momenteel in gesprek om vervanging te regelen. 

Zodra we meer weten, hoort u van ons.  

Het schoolproject is gestart en we hopen dat de kinderen in dit project ook vooral veel 

praktijkervaring opdoen! 

In deze brief vind u ook een oproep voor hulp in de Speeltuin Het Jeugdhonk. 

Inmiddels is er een informatieavond geweest. Door onze overgang van Digiduif naar Social 

Schools lukte het niet om u daarvan tijdig op de hoogte te stellen, Maar: uw hulp is altijd 

welkom! Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met het bestuur van de speeltuin. 

Met vriendelijke groeten, mede namens het team, 

 

Marianne Verboom 

 



AGENDA                                                                                  maart / april  2019                                                                               
 

1 t/m 5 april Gevonden voorwerpen ophalen!!! 

7 april  De Dijkloop 

12 april Koningsspelen in de sportdag 

16 en 17 april  IEP Eindtoets van de groepen 8 

19 april  Laatste schooldag voor de meivakantie 

22 april t/m 3 mei  Meivakantie 

 

6 mei 1e schooldag na de meivakantie 

7 en 8 mei Groep 7 op kamp 

20 en 21 mei De schoolfotograaf op school 

  

 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

De kist bij de voordeur puilt weer uit! In de week van 1 t/m 5 april liggen de gevonden 

voorwerpen uitgestald in de aula.  Wat er na 5 april nog ligt, doneren we aan de 

kledinginzameling van het Leger des Heils. 

 

 
 
 
Een klein deel uit de kist voor gevonden 
voorwerpen: 
 
5 prachtige jassen…… 
Iemand moet ze toch herkennen? 
En er is nog veel meer! 
 
 

 

FILMOPNAME VAN DE EINDPRESENTATIE NA DE MUSICALLESSEN 

Er is een superleuke film gemaakt! U kunt deze film zelf digitaal ontvangen door contact te 

nemen met moeder Bosch of uw naam op de lijst te zetten bij de directiekamer. 

 

ENQUETE VUIJFGELIJKEDAGENMODEL 

Zeven maanden werken we nu met het vijfgelijkedagenmodel: om 8.30 uur gaat de school 

open en om 14 uur gaan de kinderen weer naar huis. 

Regelmatig bespreken wij met het team naar hun ervaringen: wat gaat goed en wat gaat 

beter?   Het is nu tijd voor een officieel evaluatiemomentje! 

Vanuit de leerling raad zijn in februari de leerlingen van de bovenbouw bevraagd. 

De MR (personeelsgeleding) heeft  een enquête uitgezet onder het team met betrekking tot 

hun lunchpauzes. 

De oudergeleding van de MR heeft u als ouders een enquête gestuurd; graag horen wij uw 

mening!! 

 

 



KWALITEITSMETER 2019 

Elke twee jaar wordt door Ronduit, de stichting waaronder de Zandloper valt, een 

Kwaliteitsmeter uit. 

Dit jaar zal deze Kwaliteitsmeter uitgezet worden in de periode 1 t/m 14 april 2019. 

U krijgt hiervoor een code toegestuurd, zodat u zelf in kunt loggen op de daarvoor bestemde 

site. 

Toen ik 1 ½ jaar geleden kwam werken op De Zandloper, was voor mij de uitslag van deze 

tevredenheidspeiling een mooi instrument om mee aan de slag te gaan. 

En nu ben ik natuurlijk ontzettend benieuwd of u veranderingen ziet en vooral ook waar u 

tevreden over bent! 

Voor de zomervakantie ontvangt u de uitslag van de Kwaliteitsmeter met een Plan van 

Aanpak, waarin u kunt lezen wat we op gaan pakken en wanneer we dat doen. 

 

 

 

CIRCUSFEEST voor de groepen 1 en 2 

                                 
 

De groepen 1 en 2 gaan in de maand mei aan het werk met het thema CIRCUS. 

Het thema wordt afgesloten met een grote circus dag op 29 mei,  waarin de kinderen 

omgetoverd worden tot echte circusartiesten met een voorstelling voor de ouders! 

 

Het circusfeest is in plaats van de schoolreis voor de groepen 1 en 2 en wordt bekostigd 

door de ouderraad. 

 

 

SOCIAL SCHOOLS 

De overstap heeft plaats gevonden van Digiduif naar Social Schools. 

En natuurlijk zijn we daarbij tegen allerlei onverwachte zaken aangelopen, maar dat was te 

verwachten. 

We proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op de door u gestelde vragen. 

 

    
 

 

 



Speeltuin de Jeugdhoek heeft jullie dit jaar weer keihard nodig!! 

 

 

 
Het nieuwe speeltuinseizoen staat er al weer snel aan te komen en 1 april gaat de speeltuin 
open! 
Natuurlijk hopen wij dat jullie allemaal bereid zijn dit seizoen te komen helpen als 
toezichthouder.  
 
Zonder jullie hulp betekent het dat de speeltuin niet meer elke dag open kan zijn, en dat is 
juist wat we willen voorkomen. 
 
Mochten jullie nog familie, vrienden, buren hebben die ook wel een paar uurtjes vrijwilligers 
werk voor de speeltuin willen doen, neem dan contact op. 
Hoe meer mensen hoe beter de bezetting, het hele seizoen de deuren van de speeltuin open 
is het uitgangspunt. 
Tevens zoeken we nog een voorzitter, een penningmeester (voor volgend seizoen) en een 
secretaris. 
Ook de groenvoorziening kan wel wat hulp extra gebruiken. 
Graag horen we even of je er bij bent,  je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen 
naar: pr@speeltuindejeugdhoek.nl maar je kunt natuurlijk ook gewoon binnenlopen. 
We hopen echt dat dit seizoen de speeltuin open kan blijven, maar dat kan alleen met 
jullie!!  tot dinsdag! 
 
Vorig jaar zijn we zelfs op TV Noord Holland geweest met een oproep, maar daar hebben we 
helaas ook geen reacties op gehad, dus nu maar duimen! 
 
Alvast heel hartelijk dank namens Speeltuin de Jeugdhoek, 

Viola Kok (voorzitter) moeder van Huub, Jet en Pien  06-81333830 
Nicolien van Etten (pr/activiteitencommissie) moeder van Juul  06-16782794 
 

mailto:pr@speeltuindejeugdhoek.nl


 

 

 

 

 

                      

Wij zijn The Mall, een jongerencentrum in Koedijk. Wij zijn geopend voor de leeftijd 9-

18 jaar op verschillende dagdelen in de week.  

Namelijk op dinsdagmiddag vanaf 14:30 voor alleen de meiden 😊 dan gaan we 

knutselen, chillen, kletsen en/of spelletjes doen met elkaar. Maar we hebben ook om 

de week een thema zoals gezond eten, uiterlijke verzorging, zelf verdediging, verliefd 

zijn, enz.   

Op donderdagmiddag zijn we geopend vanaf 15:00 voor alle leeftijden en 

geslachten. Je kan dan bij ons gamen tegen je vrienden. Maar ook lekker 

computeren. Of een potje tafeltennissen! Af en toe hebben we ook een workshop 

op donderdag.  

Op vrijdagmiddag is er zaalvoetbal vanaf 15:30 voor de leeftijd 11 jaar en in de 

avond zijn we geopend voor de leeftijd 11plus vanaf 19:30.  

Wij ontmoeten jou graag op deze dagdelen! Want wij horen graag hoe het met je 

gaat of doen graag een spelletje met je. Kom je vaker? Dan zul je zien dat we nog 

veel meer activiteiten organiseren zoals kamp, excursies en thema activiteiten. We 

zien je graag deze week 😉  

Speciaal in de maand April: 5 April infoavond over sexting in Mare Nostrum vanaf 

19:30 

 

Contactinfo: Youth for Christ The Mall 

Adres: Saskerstraat 22, 1831CR Koedijk 

De Rietschoot 

Maritha.beudeker@yfc.nl / 0628057360 

Facebook: Youth for Christ The Mall Alkmaar 

 

DE DIJKLOOP  
 

mailto:Maritha.beudeker@yfc.nl


                                       
 
 

Op zondag 7 april zullen de straten in Koedijk gevuld zijn met sportievelingen en toeschouwers. 

De 4e Dijkloop gaat van start met wederom een prachtig parcours over de dijk, dwars door de 

polder en het natuurgebied Geestmerambacht.  

De Dijkloop is een kleinschalige hardloopwedstrijd met tijdsregistratie voor recreanten in elke 

leeftijdscategorie. Deelnemers kunnen kiezen uit meerdere afstanden, de kidsruns (650 meter en 

1,5 km), 5,5 kilometer en 10,5 kilometer. Het parcours voor de kidsruns en 5,5 kilometer wordt 

uitgezet in Koedijk. Het parcours voor de 10,5 kilometer loopt door het recreatiegebied 

Geestmerambacht en weer terug naar Koedijk.  

 Niet alleen voor de volwassenen is De Dijkloop een prachtig evenement. Er wordt ook aan de 

jeugd gedacht. ‘We vinden de Kids Run heel belangrijk. ‘Sport is goed voor gezondheid, 

leerprestaties, weerbaarheid en psychische en motorische ontwikkeling. De kans dat kinderen later 

voldoende bewegen, is bovendien veel groter als zij daar al jong mee beginnen’. Zij krijgen naast 

een medaille ook allemaal een leuke herinnering van De Dijkloop. Voor de kids is het een leuke 

ochtend/middag. Met aanmoedigingen van ouders, opa’s en oma’s. Maar voor elke deelnemer 

geldt: Meedoen met De Dijkloop is een sportief feestje.’ 

 Inschrijving 
Inschrijven kan uiterlijk tot en met 25 maart via koedijkloop.nl. De kosten voor deelname aan deze 
wedstrijd bedragen voor de Kidsruns € 5,00 voor de 5,5 kilometer € 11,50 en 10,5 kilometer € 14,50. 
Alle overige informatie en praktische zaken zijn te vinden op www.koedijkloop.nl. 
Organisatie Dijkloop 2019 : E organisatie@koedijkloop.nl  

                  

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.koedijkloop.nl&data=02%7C01%7Cdirectiezandloper%40ronduitonderwijs.nl%7Cdbd174d169824387544808d69c2aa14f%7C34741a3f73d34d3db523121a7ada7b61%7C0%7C0%7C636868104253357472&sdata=vj1SL4N9cXNz0UvER0Jf4yEV%2BbXStvcMJ0AXDcoRQtk%3D&reserved=0
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