
 

  
 

 SCHOOLJAAR 2019/2020               NUMMER 3                          11 oktober 2019 
 

 

WAT STAAT ER IN DEZE OUDERBRIEF: 

* Afscheid in de gang 

* Teamnieuws 

* Sport Extra 

* Artiance vakantie activiteit 

   
 

Beste ouders, 

 

De blaadjes dwarrelen in het rond en nog een weekje naar school, dan is het alweer 

herfstvakantie. 

Zo aan het begin van het schooljaar zijn kinderen en leerkrachten hard aan het werk gegaan 

met de groepsvorming en het neerzetten van een positief pedagogisch klimaat. 

Als team hebben we bij de start van het schooljaar het plan doorgenomen en aangescherpt, 

zodat we schoolbreed vanuit het zelfde kader werken.  

Maar ook voor de afspraken bij grensoverschrijdend gedrag zijn aangescherpt. 

Wilt u meer weten over het plan, laat het dan even weten. 

 

Met vriendelijke groeten, mede namens het team, 

 

Marianne Verboom 

directeur obs De Zandloper 

 

KALENDER 
18 oktober                       Groep 8 op werkbezoek bij HVC 
21 t/m 25 oktober            Herfstvakantie 
28 en 29 oktober              Luizencontrole   
6 november                    Mogelijk landelijke stakingsdag voor het onderwijs!!!  
11 november                   Sint - Maarten  



RUST IN DE GROEP : AFSCHEID OP DE GANG 

Vanaf maandag 14 oktober nemen de ouders van de groepen 3 t/m 8 afscheid van hun kind 

op de gang. Dat zorgt voor rustige start van de dag voor uw kind en dat wil toch iedereen 

voor zijn of haar kind? We rekenen op uw hulp!! 

 

                            
 

 

TEAM 

Niet alleen de kinderen leren veel, maar ook voor leerkrachten blijft het leren doorgaan! 

Zo zijn we met het gehele team dit jaar aan het werk om de communicatie te versterken, 

zowel naar elkaar toe, als naar de ouders. 

Daarnaast zijn er vele individuele trajecten: Gitte en Roeliene worden opgeleid tot echte 

Talentenfluisteraars.  Lenie volgt de workshops over taalontwikkelingsstoornissen. 

Annebeth en Martijn zijn bezig met de Mentorentraining, waardoor we studenten nog beter 

kunnen begeleiden. Joep heeft inmiddels de cursus gedaan tot preventiemedewerker en 

Gitte en Sylvia volgen de cursus om een echte BHV’ er te worden. 

 

      

 

ONTRUIMING 

We hebben de afgelopen 2x een ontruimingsoefening gehouden en wat was iedereen snel 

buiten!!! 



SPORT EXTRA  : DE INSTUIF 

Alkmaar Sport heeft weer een docent gevonden voor de Sport instuif op woensdagmiddag! 

Deze vakdocent heet Mike van Lawick. 

De eerste instuif zal zijn op woensdag 16 oktober. 

De tijden zijn van 14.30 – 16 uur. 

Even voor de duidelijkheid: In de herfstvakantie is er geen Sport Extra. 

 

 

 

 

 

 



 
 


