
 
 
 
 
 
 
 
 
Januari 2019 
Januari. De maand die door veel mensen gezien wordt als de maand van het opnieuw beginnen, de 
goede voornemens én de maand waarin de dagen langzaamaan weer wat langer worden.  
Voor ons is het de maand waarin we vol warmte terug kunnen kijken op de afgelopen periode en vol 
goede zin vooruit kunnen kijken naar wat komen gaat.  
Zo staat er komende vrijdag een studiedag over de Kanjertraining gepland, vinden op dit moment de 
Cito-toetsen plaats (wat voor ons een goede evaluatie is op het door ons aangeboden onderwijs en 
het resultaat daarvan bij het kind), gaan veel groepen schaatsen in Alkmaar, worden in februari de 
definitieve schooladviezen bepaald en medegedeeld én mogen wij samen met uw kinderen nog 
steeds genieten van ons mooie vak.  
 
Een vak dat behoorlijk in het nieuws is de laatste tijd, niet in de laatste plaats door de uitholling ervan 
en de aangekondigde algehele onderwijsstaking van 15 maart. Hierbij zullen naar alle 
waarschijnlijkheid alle onderwijssectoren het werk neerleggen. In ons team wordt veel gesproken 
over deze staking, en dan vooral over de link naar de vorige stakingen waarbij alleen het 
basisonderwijs in actie kwam om vooral de salariskloof met het voortgezet onderwijs te dichten (om 
zodoende het vak van leerkracht aantrekkelijker te maken, om zodoende het lerarentekort waar we 
allemaal last van hebben op te lossen). Zodra wij duidelijkheid hebben over wie er gaat staken en wat 
dit voor onze school betekent, zal ik het u direct laten weten. Ik verwacht dat dat rond half februari 
zal zijn. 
 
De Kanjertraining heeft nog steeds onze volle aandacht. Zoals gezegd gaat daar de volledige 
studiedag van komende vrijdag over en heb ik afgelopen woensdag mijn vijfde studiedag hierover 
gehad, waardoor ik nu over de volledige papieren beschik. Tijdens deze laatste bijeenkomst kwam de 
vraag naar voren wat voor ons nu precies het verschil is tussen plagen en pesten. We kwamen 
erachter dat hier verschillende over gedacht kan worden.  
 

Daarom de vraag aan u: ‘Wat is voor u het verschil tussen plagen en pesten?’ 
 

Ik hoop dat u hier thuis eens over nadenkt en praat, of op het schoolplein, of bij de bakker 
bijvoorbeeld. Laat u het mij weten? Ik ben heel benieuwd naar uw reacties! 
 
Hulp gevraagd 
In mei zijn de cultuurweken. Dan willen we graag gebruik maken van de expertise van ouders, opa's, 
oma's, ooms en tantes en andere kennissen... Dus als iemand een leuke creatieve hobby heeft 
waarover hij/zij zou kunnen vertellen, of (nog liever) samen met een groep kinderen kunnen 
uitoefenen, dan is dat meer dan welkom! Denk aan schilderen, boetseren, speksteen bewerken, 
beelden maken, werken met gips/ papier maché, vilt, stoffen bedrukken/ stoffen verwerken, 
macramé, etc. 
Aanmelden kan bij Nelleke, Groep 1-2B. Alvast bedankt! 
 
Afscheid van Martine 
Onze Manager Kinderopvang, Martine, gaat ons verlaten. Zij heeft binnen Blosse een mooie baan 
gevonden in de nieuwe werkgroep Kwaliteit, waarin zij de rol van pedagogisch beleidsmedewerker 
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en pedagogisch coach op zich zal nemen. 
Dit vinden wij erg jammer, aangezien zij heel belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van ons 
kindcentrum tot nu toe. Martine heeft gelukkig aangegeven bij ons te blijven totdat haar weggaan 
goed opgevangen is. In de komende periode zal worden onderzocht op welke manier Martine 
vervangen zal worden, hier houd ik u natuurlijk van op de hoogte.  
 
 
Bericht vanuit onze vakleerkrachten bewegingsonderwijs 

 
 
 
Parkeren 
Wij krijgen de laatste tijd steeds meer vragen en opmerkingen over de parkeersituaties rondom 
school, en dan vooral rondom begin en het einde van de schooldag. Ouders, buurtbewoners, 
kinderen, de gemeente en wij als kindcentrum maken ons hier zorgen om. 
Het valt namelijk op dat in toenemende mate auto’s niet geparkeerd worden waar het hoort en dat 
er regelmatig bijna-ongelukken gebeuren tussen fietsende kinderen en (foutgeparkeerde) auto’s. Om 
de veiligheid van onze kinderen te waarborgen vraag ik u het volgende: 
Wilt u, als u dichtbij school woont, zoveel mogelijk uw kind(eren) met de fiets of lopend naar school 
brengen en ophalen? En mocht u echt met de auto moeten, wilt u die dan op de daarvoor bestemde 
plaatsen parkeren? 
Een ander voordeel is dat ouders die van ver komen (andere wijken, andere gemeenten) dan meer 
kans hebben op een parkeerplek.  
Ik weet dat dit een precair onderwerp is. En ik hoop op uw medewerking.  
 
Schoolfruit 
Het programma voor deze week ziet er als volgt uit:  
Woensdag: Banaan 
Donderdag: Appel en ananas 
Vrijdag: Studiedag, de kinderen zijn vrij.  
 
 



 

Belangrijke data     
25 januari:   Studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij.   
13 februari:   Studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij. 
14 februari:   Open Podium. 
18 februari:   Start van een weekje voorjaarsvakantie.  
 

 
 
Met een vriendelijke groet namens het team, 
 
Niels Lover 
Directeur Onderwijs 
 
 


