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Agenda september 2020 
 
Vrijdag 28 aug Eerste wisselbekergesprek 

 
Woensdag 2 1e woensdag van de maand: “Anders dan anders lunch” 

   Deze dag mag uw kind iets extra lekkers meenemen met  
   de lunch. Denkt u aan een croissant, pannenkoek e.d. 

 

Donderdag 3 MR vergadering 
 

Vrijdag 4 Informatie uit alle groepen naar de ouders 
 

Dinsdag  8 Groep 5: ouderavond Plezierige klas 
 

Woensdag 9 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 

 
Donderdag 17 Schoolfotograaf op Liereland, Juf Yentl in groep 6,  

  juf Thea rekencoördinator dag 
 

Maandag 21  OR vergadering 

 
Woensdag 23 Per gezin wordt er 1 BSA boekje meegegeven met een leuk aanbod met  

  buitenschoolse activiteiten. 
 

Maandag 28 08:30-10:00 groep 4:  gastles van Marco Emmerig over het schrijven van het  

  schoollied van Liereland 
  10:15-11:45 groep 5:  gastles van Marco Emmerig over het schrijven van het  

  schoollied van Liereland 
 

Dinsdag 29 08:30-10:00 groep 6:  gastles van Marco Emmerig over het schrijven van het  
  schoollied van Liereland 

  10:15-11:45 groep 7:  gastles van Marco Emmerig over het schrijven van het  

  schoollied van Liereland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toscanestraat 4  
1827 DM Alkmaar  

Tel: 072-5621672   
www.obsliereland.nl 

 

 

http://www.obsliereland.nl/
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Wisselbekergesprekken 
 

Iedere week op vrijdagmiddag staat de deur van het kamertje van mij, Margriet Hoekstra, directeur van 
Liereland, open voor 4 kinderen. Uit iedere groep uit de bovenbouw een kind. Aan het begin van het jaar heb ik 

in iedere groep een wisselbeker gebracht. De beker, die net als een wisselbeker bij de sport, rond gaat, nodigt 

je uit om thee te komen drinken bij Margriet op vrijdagmiddag. 
Wij bespreken tijdens het thee (of water) drinken van alles. Soms 

hebben de kinderen van te voren vragen bedacht; Hoe lang staat 
de school hier al? Welke hobby’s heb jij? Welke leerkracht werkt 

hier nu het langst? Ook willen de kinderen soms vertellen over wat 
zij beleefd hebben, waar zij geweest zijn. 

Als alle vragen zijn beantwoord starten wij met het kiezen van een 

kaartje met een gespreksonderwerp. Door deze kaartjes ontstaan 
vaak heel mooie gesprekken. De kinderen leren elkaar kennen, 

leren mij kennen en ik leer de kinderen kennen. Al vaak is het 
gebeurd dat ik na zo’n gesprek, de volgende ochtend bij het naar 

binnen lopen, even terug kan komen op het gesprek. 

 
 

 

 
Lezen: plezier en leerzaam 

Een van de belangrijkste dingen die je kind leert is lezen.  

En ook voor lezen geldt: oefening baart kunst. Kinderen die plezier 
hebben in lezen, gaan meer lezen, gaan daardoor steeds beter lezen 

en blijven lezen. Lezen heeft een bewezen positief effect op 

woordenschat, spelling, begrijpend lezen en schrijven. 
Daarom hebben we op school een bibliotheek, gerund door ouders, 

die dagelijks gebruikt wordt. 
En…in de buurt bij de Mare is de vestiging van Bibliotheek 

Kennemerwaard, een echt boekenpaleis. Er zijn daar zoveel boeken 

dat het ieder kind lukt om daar een boek te vinden wat precies bij 
ze past: een informatief boek, lekker dik leesboek of stripboek.  

 
En een bibliotheekabonnement biedt meer. Kinderen kunnen 

luisterboeken lenen, speciale karaokeboeken, games en DVD’s. 
Verder biedt een abonnement toegang tot de jeugdbieb, waar 

kinderen veel informatie kunnen vinden voor een spreekbeurt. Ook 

kunnen ze op de computer thuis alle schoolvakken oefenen via Junior Einstein. 
Kortom een gratis bibliotheekabonnement is echt de moeite waard en we zouden willen dat alle kinderen lid van 

de bieb waren! 
 

In het gebouw zijn iedere week leuke workshops te volgen, bijvoorbeeld 

programmeren. 
 

Een abonnement is gratis voor kinderen tot 17 jaar, je betaalt alleen 5 
euro voor een pasje. Op de website kun je alles nog eens rustig nalezen, 

www.bibliotheekkennemerwaard.nl 
 

 
 

 

http://www.bibliotheekkennemerwaard.nl/
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Wie komt ons biebteam versterken? 
 

We zijn op zoek naar een moeder, vader, oma, opa die het leuk vindt om op 

maandag- en vrijdagmiddag om de week of op dinsdag- en 
woensdagmiddag van 12.45 tot 13.30 uur aanwezig te zijn in de 

bibliotheek.  
 

Heeft u zin om de kinderen te helpen een leuk boek uit te zoeken en de 

bibliotheek opgeruimd en netjes te houden, neem dan contact op met 
Margriet Hoekstra. 

 
Met vriendelijke groeten, 

het biebteam  
 

 
 
Opstapboost Jeugdfonds Alkmaar 
 
Om ouders tegemoet te komen die getroffen zijn door de Corona-crisis stelt het Jeugdfonds Alkmaar per kind 
uit de gemeente Alkmaar in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar een bijdrage beschikbaar van € 50,-. Hiermee kan hij 

of zij starten of doorgaan met sport of cultuurlessen in het nieuwe seizoen. 
  
Het Jeugdfonds wil hiermee voorkomen dat ouders hun kind(eren) afmelden bij de sportclub of muziekschool in 

het nieuwe schooljaar, mocht dit om financiële redenen noodzakelijk zijn. Indien ouders voor een langere 
termijn financiële hulp nodig hebben dan kunnen zij een beroep doen op de reguliere regelingen van het fonds.  
  
Werkwijze 
Ouders kunnen zelf eenvoudig een aanvraag indienen. Wanneer iemand een aanvraag heeft gedaan wordt door 

ons contact opgenomen met de vereniging die zij hebben aangegeven in het formulier. De factuur wordt dan 
door ons opgevraagd en daarvan wordt dan € 50,- rechtstreeks betaald aan de vereniging of muziek- of 

dansschool. De factuur sturen wij door naar de ouders zodat zij het resterende bedrag kunnen betalen.  
  
Aanvragen kunnen t/m 18 december worden ingediend.  
  
Meer informatie over deze regeling en het aanvragen is te vinden op www.doorstartsportencultuuralkmaar.nl  
  
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.doorstartsportencultuuralkmaar.nl%2F&data=02%7C01%7Cn.wijk%40ronduitonderwijs.nl%7C6728e42ae26c46b4e18608d8443402a4%7C34741a3f73d34d3db523121a7ada7b61%7C0%7C0%7C637334337476303158&sdata=5BcjqiiRD4brNsGq6GVcxvylYG69f3Vh79vc5aN1YGI%3D&reserved=0

