
 

  
 

 SCHOOLJAAR 2019/2020               NUMMER 2                          19 september 2019 
 

 

Beste ouders, 

 

De ouderavond 5 september was een gezellig drukbezochte avond en ik hoop dat we u bij 

hebben gepraat over de laatste ontwikkelingen. 

Ook de ouderkindgesprekken hebben weer plaats gevonden en er zijn mooie afspraken uit 

ontstaan. 

 

We hebben een aantal leerlingetjes van meubilair over; mocht u belangstelling hebben, kom 

dan even langs.  

 

De gevonden-voorwerpenkist groeit opeens wel heel hard! 

In de week van 23 t/m 27 september maken we een grote tafel met alle jassen, tassen, ed. 

in de aula. Wat na een week niet opgehaald is, schenken wij daarna aan het goede doel.  

 

 

Met vriendelijke groeten, mede namens het team, 

 

Marianne Verboom 

directeur obs De Zandloper 

 

KALENDER 
Maandag  23 september    De Brede School gaat weer van start. 
Vrijdag     27  september   14 – 18 uur   BURENDAG op het SCHOOLPLEIN 
Zaterdag  28 september    12 – 15 uur   BURENDAG op het SCHOOLPLEIN  
Maandag  30 september    Groepen 3 t/m 8 De Mad Science show 
Zaterdag 5 oktober           Dag van de leraar 
Maandag 7 oktober           De kinderen zijn vrij ; studiedag voor het team 
Dinsdag 8 oktober             De kinderen en het team zijn vrij i.v.m. Alkmaars Ontzet    
 21 t/m 25 oktober            Herfstvakantie  

 



TEAM 

In groep 6 is juf Jooske begonnen; zij werkt op maandag en dinsdag. Juf Erika werkt op 

woensdag, donderdag en vrijdag. 

 

 

HET NASCHOOLSE AANBOD:  DE BREDE SCHOOL en nog meer…… 

 
De Brede school biedt dit schooljaar 3 periodes naschoolse lessen aan. 
Een cursus duurt 6 tot 8 weken. 
Dankzij de subsidie van de gemeente Alkmaar zijn de kosten gelijk gebleven :  
2 euro per les en u wordt verzocht vooraf het gehele cursus geld te betalen (16 euro). 
Met dank aan De Rietschoot is het nu ook mogelijk het bedrag over te maken ipv contact 
mee te geven.  
 
Op 23 september starten de eerste lessen, dus kijk snel naar het aanbod. 
U kunt het aanbod vinden via Stadskids of via de site van De Rietschoot (tab: Brede 
School) 
 
Daarnaast is inschrijven mogelijk bij de Typetuin.  
Deze cursus start op 2 oktober a.s.  De inschrijvingen en facturen lopen via de Typetuin 
zelf; informatie kunt u zowel op school als bij De Rietschoot halen. 
 
In oktober 2019 zal ook het naschoolse aanbod van Mad Science starten. 
Informatie volgt na de grote presentatie op 30 september. 
 
Met vragen en opmerkingen kunt u bij mij terecht of bij Frank Smit in de  
De Rietschoot. 
 

 
 

 

WEEK TEGEN HET PESTEN      

De landelijke week van het pesten is dit jaar van 23 t/m 27 september.  

Als school werken we hard aan een veilig en positief pedagogisch klimaat en besteden we 

niet alleen deze ene week aandacht aan pestgedrag, maar het hele jaar door. 

Tja en daar zijn we eerlijk in: het gaat ook wel eens mis, hoe jammer en verdrietig dat ook 

is.  Maar “omgaan met anderen” moet je leren, wat is leuk en wat kan echt niet, wat is goed 

en wat is fout, wanneer is het pesten…. dat is het leerproces waarin kinderen op de 

basisschool zitten. 

De eerste zes weken van het nieuwe schooljaar noemen wij de Gouden Weken.  

Wat voor een groep willen wij zijn, welke afspraken maken we met elkaar en hoe vieren we 

een feestje als dat lukt. 

Wilt u hier meer over weten of wilt u weten hoe dat bij uw kind in de groep gebeurt? 

de leerkracht vertelt u er graag meer over! 

 



 

 

 

HET SCHOOLPLEIN 

    

 
 

 
De Zandloper gaat in 
samenwerking met Broer Konijn schoolplein 
opknappen. Hierbij is alle hulp welkom!!! Heb je een 
goed idee, oude plant/boom over, of ben je handig 
kom dan ook helpen! Zelfs als je maar een uurtje 

kan😊….. 

 
Onder het genot van een hapje en een drankje 
maken we er een gezellige dag van.  
 
Waar    : Schoolplein van OBS de Zandloper 
 
Wanneer : Vrijdag    27 september 14:00 – 18:00 uur 
      Zaterdag 28 september 12:00 – 15:00 uur 
Dresscode : Oude kleren 
 

 

27 en 28  
september!!! 



 

 

 
 


