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Agenda april 2022  

 
Maandag 4 Inloop: alle ouders/verzorgers mogen van 8:25 uur tot 8:45 uur mee naar binnen  

  lopen om in de klas van hun zoon/dochter te kijken 
 

Dinsdag 5 Margriet afwezig ivm nascholing 

Dinsdag 5 Ouderavond Kanjertraining; informatie en uitnodiging 
volgt 

 
Woensdag 6 Nationale Daltondag 

Woensdag 6 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 7 MR vergadering 

 
Vrijdag 8 Margriet vrij 

Vrijdag 8 groep 1/2A: juf Marianne vrij, juf Linda van Wonderen vervangt 

Vrijdag 8 groep 4: naar boerderij Koezicht voor een les over jonge dieren 
 

Dinsdag 12 Voorleeskring 
Dinsdag 12 groep 7: gastles “bank voor in de klas” 

 

Woensdag 13 team Liereland gaat uit eten om de beoordeling GOED van de Inspectie dit  
  schooljaar, te vieren 

Woensdag 13 groep 3: juf Linda is vrij, juf Marije werkt 
 

Donderdag 14 groep 8: excursie naar de boerderij Ter Coulster van juf Mirjam 
 

Vrijdag 15 Paashaas gaat eitjes verstoppen 

Vrijdag 15 groep 7: workshop Smoothies maken 
Vrijdag 15 Boekenmarkt; info volgt via Social Schools 

 
Maandag  18 Tweede Paasdag: vrije dag 

 

Woensdag 20 Groep 8: IEP eindtoets  
Donderdag 21 Groep 8: IEP eindtoets 

 
Vrijdag 22 Koningsspelen 

 
Maandag 25 t/m vrijdag 6 mei Meivakantie 
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Hulp gevraagd bij Koningsspelen 

Op vrijdag 22 april is het koningsspelen dag. Wij houden dan altijd onze jaarlijkse sportdag.  

De onderbouw gaat in ieder geval ’s ochtends sporten bij SV Koedijk (hulp van ouders gevraagd), de 

bovenbouw is nog onzeker. Misschien naar de Hoornse Vaart want daar organiseert Alkmaar Sport van alles of 

ook naar SV Koedijk (voor beide ook hulp van ouders gevraagd). 

Er hoeft geen lunch mee, want we ontvangen het koningsontbijt! 

 

Spontane actie Oekraïne 
Iedereen weet het, iedereen ziet het. De oorlog in Oekraïne. Het is verschrikkelijk. 

Wij wilden graag iets doen met Liereland om de mensen daar te helpen. 

Daarom steunden wij het initiatief van de actie “Wij Staan Hier Sterk” waarbij kinderen uit 

Nederland zongen voor kinderen uit Oekraïne. 

Op 16 maart kwamen Stas en Veronika op school met de mooie vlag van Oekraïne. Deze 

heeft Sebas samen met Stas opgehangen. 

‘s Middags hebben wij, met de hele school buiten op het plein het lied “Wij Staan Hier 

Sterk” gezongen. 

Muziek verbindt en gaat alle landsgrenzen over. 

Veel (groot)ouders/verzorgers en verzorgers kwamen kijken en deden geld in de petten waar de kinderen van 

de leerlingenraad mee langs kwamen. 

 

Namens Aimee en Jessy-Ray uit de leerlingenraad, kan ik u vertellen dat er veel geld is opgehaald: Wij konden 

€ 402,35 overmaken op giro 555! 

Ontzettend bedankt allemaal. 

 

 

Kinderjury 

In de bovenbouw zijn de kinderen aan het lezen voor de Kinderjury. Een selectie 

van de jeugd/kinderboeken die afgelopen jaar zijn uitgekomen staan in de tiplijst. 

Bij elk boek wat gelezen is leveren ze een stemformulier in. 

Op 13 april worden alle stemformulieren ingestuurd. De winnaar kan zijn/haar 

lengte in boeken winnen. Hoe leuk zou het zijn als dat een kind van Liereland zou zijn! 

 

 

Tevredenheidsonderzoek 

Na de voorjaarsvakantie heeft iedereen, t.w. ouders, leerlingen van groepen 6 t/m 8 en medewerkers en 

management, een uitnodiging gekregen om de vragenlijst van het tevredenheidsonderzoek in te vullen. Op dit 

moment is de respons 86 ouders, dat is 60%,  de andere groepen 100%. Dat is 

een mooi aantal, zo kunnen we een reëel beeld van de Liereland krijgen. De 

enquête is inmiddels gesloten. Hartelijk bedankt voor het invullen van de 

vragenlijst. Wanneer de uitslag bekend is, wordt u uiteraard op de hoogte 

gebracht. 
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De Zee 

We gaan in mei starten met het schoolproject De Zee! Het is leuk als je in de vakantie alvast een keer naar de 

zee gaat of naar het aquarium in Bergen?  

Spullen verzamelen van de zee of weet een ouder iets te vertellen over de zee (duiker, reddingsbrigade, kiter, 

etc.). 

Wat gaan we allemaal leren van de zee?  
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