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 13 januari 2023  Agenda  
 Nummer 18  maandag 16 januari - 

   dinsdag 17 januari - 
   woensdag 18 januari - 
   donderdag 19 januari Groep 7 excursie Avifauna 
   vrijdag 20 januari Nieuwsbrief nr. 19 
     

 Jarigen deze week:  zaterdag 14 januari Guus van der Pouw Kraan Groep 8 
   maandag 16 januari Antoni Szkutak Groep 1-2b 
   dinsdag 17 januari Duncan van Eijk Groep 5 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Directie  Nieuws van de directeur 
Nieuw jaar, nieuwe kansen 
En zo zit er al een week school op in het nieuwe jaar.  
Een jaar waarin weer van alles gaat gebeuren. We gaan er met 
elkaar een mooi jaar van maken. 
De gebruikelijke halfjaarlijkse toetsen van ons 
leerlingvolgsysteem staan weer ingepland en zullen de 
komende weken gemaakt worden in de groepen 3 tot en met 8.  
 
Ouderbijeenkomst KC Noord 
Graag wil ik nog even uw aandacht vragen voor de ouderbijeenkomst over de 
ontwikkelingen richting Kindcentrum Noord op dinsdagavond 24 januari 2023.  
Het is goed om te weten hoe de toekomst van ons onderwijs eruit gaat zien, welke 
stappen er al genomen zijn en welke stappen er nog genomen gaan worden. Op deze 
avond praten we u bij over de ontwikkelingen gericht op onze werkwijze in het 
kindcentrum: Hoe willen we gaan werken en wat is daarvan nu al merkbaar voor de 
kinderen? Op het gebied van huisvesting zal één van de architecten een presentatie 
geven bij het eerste schetsontwerp. Tijdens interactieve deelsessies kunt u helpen de 
dag in ons kindcentrum vorm te geven, meer te weten komen over de wijze waarop 
beweging wordt ingezet bij het leren en ontwikkelen van de kinderen in ons 
kindcentrum in gesprek gaan met één van de architecten. 
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via dit aanmeldformulier. 
 

https://forms.office.com/e/Dt6D2v20sv


     
 Aanwezigheid   Directie IB  

maandag x - 

dinsdag x x 

woensdag  x x 

donderdag  x - 

vrijdag - x 
 

 School van de week   

“School van de week” 
 

Op vrijdagavond is het discozwemmen  
van 18:30 tot 20:30 uur. 

Op 20 januari zijn wij de “School van de week” 
en dat betekent dat we op vertoon van 

een "School van de week”-kaartje 
met korting mogen zwemmen in de Tweesprong! 

(deze kaartjes worden in de klas uitgedeeld) 
 

 
 Bericht van VJR  Stichting Vrije Jeugd Recreatie 

Wie zijn wij?  
De VJR, voluit Vrije Jeugd Recreatie, 
organiseert op zondagochtend tussen 
11.00 uur en 13.00 uur activiteiten voor 
kinderen van groep 6, 7 en 8. Je vindt de 
VJR in de Pegel, het clubhuis van IJsclub 
Alkemade bij de landijsbaan aan de Baan 
32 in Oude Wetering.  
Wat doen we?  
Het VJR seizoen loopt vanaf eind 
september (weekend na de Veense kermis) 
tot en met half mei. Tijdens deze maanden 
kunnen de kinderen iedere zondag de 
Pegel terecht om met elkaar te biljarten, tafelvoetballen, tafeltennissen, foto Play en 
flipperen. Daarnaast zijn er tientallen verschillende tafelspellen. Ook (spel)computers 
mogen in deze tijd natuurlijk niet ontbreken. Hoewel we een groot aantal 
spelcomputers hebben willen we de kinderen zoveel mogelijk achter de computer 
vandaan halen en vermaken met “ouderwetse” tafelspellen, biljarts en flipperkasten. 
Bij mooi weer hebben we het grasveld van de ijsbaan tot onze beschikking om 
buitenspelen op te organiseren.  
Een klein wedstrijdelement tijdens de zondagen is het Spel van de Week. Iedere zondag 
staat een ander spel centraal waarbij de kinderen tegen elkaar strijden om VJR munten. 
Deze munten kunnen zij aan het einde van het seizoen inwisselen tegen € 1,- per munt. 
Daarnaast organiseren we regelmatig speurtochten in allerlei vormen.  
Wat kost het?  
Entree is € 2,- entree per zondag per kind. Ook is het mogelijk om een strippenkaart te 
kopen voor € 20,-. Deze kaart geeft recht op 12 keer entree en is onbeperkt geldig. 
Aankondigingen, foto’s en verslagen van onze activiteiten zijn te vinden op 
www.stichtingvjr.nl of via Facebook en Instagram.  
Kort samengevat: Wij zijn er voor alle kinderen vanaf groep 6. Je vindt ons elke zondag 
tussen 11 en 13 uur in de Pegel (clubgebouw ijsclub Alkemade) aan de ijsbaan in Oude 
Wetering om met elkaar gezellig spelletjes te spelen en (nieuwe) vrienden te maken. 
Entree is 2 euro per zondag. Kom jij ook een keer kijken en meedoen samen met je 
vrienden/vriendinnen of je klasgenootjes? Wij hopen jullie snel te zien! 
 
De vrijwilligers van de VJR 

 


