
 

  
 

 SCHOOLJAAR 2018/2019               NUMMER 5                       FEBRUARI  2019 
 

DE ONDERWERPEN IN DEZE ALGEMENE ZANDLOPERBRIEF VOOR OUDERS: 
 
- Voorwoord 
- Agenda  (afspraken voor afzonderlijke groepen worden via de eigen Digiduif gemeld) 
- Brede School blok 2  
- Sport X en Sport eXtra van Alkmaar Sport 
- Stakingsdag 15 maart 2019 
- Schoolfotograaf 
- Kinderzwerfboekenstation 
- Opbrengst van het sparen met de Jumbo 
-De leerling-raad 
-Van Digiduif naar Social Schools 

 

Beste ouders, 

 

Vier weken zijn we nu in 2019 en er is al weer van alles te vertellen! 

De toetsen vliegen in het rond, de meiden van “ons” voetbalteam staan in het blad Panna, 

het sneeuwt!, Wethouder Verbruggen heeft de Voorleesdagen geopend voor peuters en 

kleuters, elke dag komen er weer ouders voorlezen, de leerling-raad is gestart, de icegames 

zijn weer spectaculair,  en nog zo veel meer…. 

 

In de agenda ziet u de algemene onderwerpen vermeld van februari met alvast een paar 

belangrijke zaken van de maart 2019. Daarnaast krijgt u de groepsactiviteiten vanuit de 

eigen groepen van de leerkracht toegestuurd. 

 

 



 

AGENDA                                                                                  februari /maart2019                                                                               
 

6 februari 2019 OPEN DAG op De Zandloper 

14 februari 2019 Kinderen zijn vrij! 
Het team werkt aan groepsplannen voor de nieuwe periode 
en aan de rapporten 

15 februari 2019 Kinderen zijn vrij! 
Het team werkt aan groepsplannen voor de nieuwe periode 
en aan de rapporten 

18 t/m 22 februari 2019 Voorjaarsvakantie 

25 februari 2019 Kinderen zijn vrij! 
Het team heeft een studiedag 

26 februari 2019 Het 2e blok van de Brede School start! 

1 maart 2019 Groepen 3 t/m 8 : Rapporten mee naar huis 

4 t/m 8 maart 2019 Groepen 1 t/m 8 : Week van de oudergesprekken 

14 maart 2019 Eindpresentatie musicallessen van 11 tot 12 uur  
voor de groepen B, C, 4, 5/6 en 7 

15 maart LANDELIJKE STAKINGSDAG VOOR HET ONDERWIJS???? 

 

BREDE SCHOOL ACTIVITEITEN 

De overzichten zijn inmiddels naar u toegestuurd en de aanmeldingen stromen binnen! 

Er is afgelopen week nog 1 activiteit extra toegevoegd en dat is : Klas op groen. 

Deze activiteit is op vrijdagmiddag. 

Informatie over de verschillende activiteiten kunt u vinden via Stadskids of via :  

www. Rietschoot/bredeschool.  

Vanaf deze site is het net iets eenvoudiger om op “onze” Stadskidssite te komen. 

 

We hebben besloten om de Brede School samenwerking tussen De Zandloper en De 

Rietschoot uit te breiden met basisschool Erasmus. Hierdoor is het mogelijk veel meer 

activiteiten aan te bieden, waardoor de keuze nog groter is. 

 

 

 
 

 



Sport X en Sport Extra van Alkmaar sport  

Doordat we  rommelige vorig jaar een rommelige periode  hebben gehad rondom de 

activiteiten, merken we dat er weinig kinderen gebruik van maken van de Alkmaar 

Sportactiviteiten. Dat is jammer, want het is super leuk en gezellig met een toffe sportieve 

meester! 

Op maandag 4 februari start er een nieuw spelblok : Tik&Bal. 

Dus schrijf je snel in via Stadskids!! 

 

 
 

STAKINGSDAG  15 MAART 2019 

Op 15 maart 2019 staat een landelijke stakingsdag gepland, waarbij alle vormen van 

onderwijs mee gaan doen (po, vo, mbo, hobo) De reden om te gaan staken is de noodzaak 

om meer te investeren in het onderwijs, waardoor het vak aantrekkelijker wordt en de 

lerarentekorten worden opgelost. 

Op dit moment is het nog niet duidelijk of de staking doorgaat en of dan ook Ronduit en/of 

De zandloper mee gaat staken.  

Toch vragen wij u om er rekening mee te houden, dat de kinderen deze dag thuis zijn. 

  

SCHOOLFOTOGRAAF 

Op mijn oproep wie mee wil denken met het kiezen van een nieuwe schoolfotograaf hebben 

twee moeders gereageerd.  Met elkaar hebben we een aantal mogelijkheden onderzocht en 

uiteindelijk is er afgelopen maandag een  gesprek geweest en dat was gelijk heel plezierig! 

We gaan dit schooljaar aan de slag met “Nieuwe school foto” ; zij komen op twee dagen 

foto’s maken en wel op 20 en 21 mei!  

En dank aan de meedenkmoeders! 

                                                                             
 

KINDERZWERFBOEKENSTATION 

Wist u dat er op De Zandloper twee kinderzwerfboekenstations staan?  

Uw kind mag steeds een boekje lenen om ook thuis lekker te kunnen lezen. 

                         
   



 

OPBRENGST JUMBO ACTIE 

     

Met het inzamelen van de bonnen van de Jumbo spaaractie hebben we ook dit jaar een 

prachtig bedrag bij elkaar gekregen :  

Inmiddels is via de webshop van de Jumbo spelmateriaal besteld : een kleuterdriewieler, 

softballen en heel veel k’nex! Dank u wel voor het meesparen! 

 

DE LEERLING-RAAD  

De leerling-raad is bij elkaar gekomen op 7 januari! Er is nu een vergaderschema en een 

taakverdeling. En de eerste onderwerpen zijn ingepland! 

 

                         
 

 

 

VAN DIGIDUIF NAAR SOCIAL SCHOOLS 

Eerder hebben wij u aangegeven in januari de overstap te doen van Digiduif naar Social 

Schools.  Dat gaat gebeuren, maar met de planning van de oudergesprekken in het 

vooruitzicht, hebben wij dit voor nu nog even uitgesteld. 

Zodra we hier meer over kunnen vertellen, dan laten wij dat weten!  

 

 
 



                                 


