Nieuwsbrief 30: 18 mei 2018

Data om te onthouden:
Maandag 21 t/m maandag 28 mei: kermisvakantie
Maandag 4 juni: start CITO eindtoetsen
Vrijdag 15 juni: schoolfotograaf
Vrijdag 22 juni: rapport groep 2 t/8
Vrijdag 29 juni: sponsorloop en fancy fair
Nieuws van directeur Jannie Baron
Invoering continurooster
In de vorige brief heb ik u uitgelegd waarom er nu definitief gekozen is voor het
continurooster/5 gelijke dagen model met ingang van het schooljaar 2018/2019. De meeste
ouders zijn blij dat er nu eindelijk een besluit genomen is en er zijn ook enkele ouders die het
jammer vinden, omdat zij nu niet meer met de kinderen kunnen eten in de middagpauze.
Enkele ouders hebben aangegeven dat zij zich overvallen voelen, dat er nu niet nogmaals
een referendum is gehouden. De ouders zijn niet meer geraadpleegd, omdat verleden jaar al
duidelijk was dat de meerderheid van de ouders voor het continurooster is.
Er is bewust gekozen voor 5 gelijke dagen (vanwege rust en structuur voor de kinderen en de
cao voor leerkrachten gaat daar van uit) en niet voor 4 dagen tot 14.30 uur en woensdag tot
12.00 uur. Het team en de MR stellen voor om na een jaar te evalueren.
Jannie aanwezig:
Woensdag 30 mei bij de start
Donderdag 31 mei
Vrijdag 1 juni
Jannie is 17 mei t/m 30 mei afwezig.
Fancy Fair en sponsorloop
Vrijdag 29 juni is er een Fancy Fair en een sponsorloop op school om geld
in te zamelen voor een mooi, nieuw schoolplein. Afgelopen dinsdag is
Pleinplan langs geweest om een ontwerp te maken voor ons schoolplein.
De leerlingenraad heeft zelf een ontwerp gemaakt, n.a.v. ideeën uit de
klassen en dit wordt meegenomen met het plan.
Binnenkort zal er een ontwerp voor ons plein zijn.
Deze dag wordt ook de sponsorloop gehouden. In week 24 krijgen de

kinderen een sponsorformulier mee. Meer informatie volgt nog.
De Fancy Fair zal die middag plaatsvinden van 17.00 uur tot 19.00 uur. Deze middag zullen er
vele activiteiten op school te doen zijn, onder andere; spelletjes, loterij, eten en drinken,
leuke muziek en nog veel meer. De Fancy Fair heeft een landenthema. Elke klas gaat met zijn
gekozen land de komende weken aan de slag. Wij hopen op een grote opkomst. Iedereen is
van harte welkom!
De lege flessenactie loopt nog steeds. Deze opbrengst zal ook voor het schoolplein zijn. Deze
kunnen tot de Fancy Fair nog worden ingeleverd in de eigen klas.
Voor de loterij zijn wij op zoek naar leuke cadeautjes. Wilt u hiervoor iets beschikbaar stellen
dan kunt u dit bij Karina afgeven. Wij zullen hier erg blij mee zijn!

Pleegzorg Parlan
Laura(9) zoekt een pleegouder die haar topografie wil overhoren, of
Max (11) zoekt een pleegouder die denkt aan zijn gymspullen
Op ons schoolhek hangt een spandoek. Wij doen mee aan de actie ‘doneer je schoolhek’
voor pleegzorg in Heerhugowaard.
Er zijn meer dan 16.500 pleeggezinnen zijn in Nederland. Ook in onze gemeente zijn er
kinderen en jongeren die bij pleegouders wonen, omdat hun ouders voor korte of lange tijd
niet voor hen kunnen zorgen. Af en toe een weekend of vakantie of zeven dagen in de week.
Dat hangt af van wat het beste is voor het kind en wat pleegouders kunnen bieden. Door het
schoolhek beschikbaar te stellen helpt onze school bij het werven van nieuwe pleegouders.
Evelien, (van communicatie bij Parlan Jeugdhulp): “We zoeken super gewone mensen. Maar
pleegzorg is natuurlijk niet super gewoon. Daarmee bedoelen we dat je als pleegouders geen
bijzondere dingen hoeft te kunnen of te doen met een pleegkind. Juist de alledaagse dingen
delen met elkaar, dat is de kracht van pleegzorg.”

Interesse?
Een informatiepakket stuurt Parlan u graag toe.
Op 5 juni om 19.30 uur is er een informatieavond in bij wijkcentrum De Horst. Opgeven kan
via www.pleegzorgparlan.nl

Schrijf je in! Jeugdtriatlon DTC Heerhugowaard op Strand van Luna
Doe jij dit jaar ook weer mee? Afgelopen 2 jaar hebben al diverse kinderen vanuit De Noord
meegedaan aan de Jeugdtriatlon van DTC. Ook dit jaar wordt hij weer georganiseerd.
Vind jij het leuk om te zwemmen, fietsen en hardlopen?
Ga jij de uitdaging aan om deze 3 sporten te combineren in een wedstrijd?
En wil je ook nog van echte trainers de tips en trucs leren?

Schrijf je dan nu in, voor de 3e Jeugd
triathlon van triathlonvereniging DTC
uit Heerhugowaard.
In 4 avonden (8, 15, 22 en 29 juni 2018) leer je alle
kneepjes van deze 3 sporten en doe je mee op 6 juli
met de wedstrijd in het Parc van Luna in
Heerhugowaard-Zuid.
Deelname is alleen voor jongeren van 8 t/m 16 jaar.
Clinics/trainingen:
De clinics/trainingen vinden plaats op de vrijdagavonden (8, 15, 22 en 29 juni 2018) van
19.00-20.30 uur op het Strand van Luna. Onder leiding van gecertificeerde trainers leer je
wat triathlon inhoudt en ga je zwemmen, fietsen en hardlopen.
Wedstrijd:
De wedstrijd is op 6 juli 2018 op dezelfde locatie. Tijdens de wedstrijd wordt je ingedeeld in
je eigen leeftijdscategorie (8-10 jr, 11-13 jr, 14-16jr en NTB Leden.). De categorie 8-10 jaar
doen mee met de korte afstand (100 m zwemmen, 5 km fietsen en 1,5 km lopen), de
categorieën 11 t/m 16 jaar en NTB Leden doen de lange afstand (200 m zwemmen, 10 km
fietsen en 3 km lopen).
Kosten:
€ 10,00 voor deelname aan de trainingen en wedstrijd
€ 5,00 voor alleen deelname aan de wedstrijd
De kosten worden contant voldaan bij start van de trainingen of wedstrijd.

Inschrijven via: https://www.eventbrite.com/e/registratie-jeugdtriathlon-2018-dtcheerhugowaard-45100542938
Een nieuwe locatie voor de huttenbouw in 2018!
Groep 3 t/m 8
De 41ste editie van de Kindervakantiespelen start op maandag 27 augustus! De groepen 3, 4
en 5 gaan met de bus naar de grootste speeltuin van Europa: Linnaeushof. De groepen 6 t/m
8 naar attractiepark Drievliet.
Dinsdag en woensdag worden er hutten
gebouwd, passend bij het thema
‘Sprookjes’. Woensdagavond is de
bekende feestavond. Dit jaar groter
uitgepakt dan ooit omdat we op de
nieuwe locatie veel meer ruimte
hebben. Na de slaapnacht, die zijn
naam niet echt eer aan doet, worden
donderdagochtend de hutten
afgebroken, wordt er ontbeten en
daarna gaan de kinderen moe maar
voldaan naar huis.
Inschrijfformulieren worden 30 mei op school uitgedeeld en kunnen opgehaald worden bij
Nathalie van Schagen (Harlingerstraat 12). Inschrijven kan tot uiterlijk donderdag 14 juni.
Het volledige programma en meer informatie is te vinden op
kindervakantiespelen.blogspot.com.
Locatie
Elk jaar verleent de gemeente Heerhugowaard ons een vergunning voor het houden van de
Kindervakantiespelen. Al jaren worden deze gehouden op een prachtige en vooral heel
gezellige locatie aan de Sterrenboschstraat. We ervaren de laatste jaren echter ook dat de
regels voor het houden van zo’n groot evenement steeds strenger worden en dat de
mogelijkheden, zeker voor de woensdagavond, beperkt blijven in verband met de ruimte.
Dit jaar zijn de eisen wederom aangescherpt waardoor een festijn als de huttenbouw alleen
in uitgeklede versie zou kunnen plaatsvinden op de huidige locatie. Wij willen tradities in ere
houden en eerder groter uitpakken dan kleiner, dus de huttenbouw verhuist.
Achter de sporthal en Garagebedrijf Co Borst ligt een ‘recreatieterrein’. Familie Borst is hier
eigenaar van en zij ontvangen de Kindervakantiespelen met veel enthousiasme. Een terrein
met voldoende ruimte voor prachtige hutten, een terrein waar spellen op gespeeld kunnen
worden en een terrein voor een feestavond groter dan ooit.
Wij zijn de bewoners rondom het speelplein aan de Sterrenboschstraat enorm dankbaar dat
de Huttenbouw tientallen jaren zo warm ontvangen is. Zij hebben de beperkte
bereikbaarheid van hun eigen woning en de toename van het geluid, ook tijdens de

slaapnacht, elke keer weer voor lief genomen. Hoewel we ons verheugen op de nieuwe
kansen die de nieuwe locatie biedt, nemen we met pijn in ons hart afscheid van een
gezellige plek waar het elk jaar weer een feest mocht zijn. Bedankt!
Kindervakantiespelen 2018: een vertrouwd feest op een nieuwe plek!
Contact
Duco Stam: 06-28723698 en kijk op de website www.kindervakantiespelen.blogspot.com.
Andere KVS-crewleden (groep 3 t/m 8)
Richard Blankendaal, Joost Groot, Nathalie van Schagen, Jacco Duijn, Amber Groot, Petra
Overtoom, Sjohn Oudhuis, René Buter en Tessa Groenland

