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Agenda juni / juli 2021 
 
Vrijdag 25 Groep 5; bijenles 

Maandag 28 Juf Yentl in groep 6 

Maandag 28 Groep 8: alternatief kamp 
Dinsdag 29 Groep 8: alternatief kamp 

Woensdag 30 Groep 8: alternatief kamp 
 

Dinsdag 29 10 minuten gesprekken 
 

Woensdag 30 Juf Yentl en vanaf 10 uur juf Ivonne  in groep 1/2B 

Woensdag 30 Groep 7: Gastles verkeer VVN 
Woensdag 30 Groepen 5 en 6: muziekworkshop 

Woensdag 30 Groepen 5 t/m 8 nemen in ’t Span afscheid van juf Lideke. Zij gaat volgens een 
  rooster per klas een uurtje spelen. 

  In de groepen 1 t/m 4 komt juf Lideke op school afscheid nemen. 

  Vanaf 13:45 uur is juf Lideke op het plein om ouders de mogelijkheid te geven om  
  afscheid te nemen. 

Agenda juli 2021 
 
Donderdag 1 Juf Petra in groep 8  

  MR afsluitende vergadering 
 

Vrijdag  2 Juf Daniela in groep 8 

 
Maandag 5 Groep 8: afscheidsavond in Vue 

 
Dinsdag 6 De OR organiseert een vossenjacht in de buurt. 

Info zie verder. 

 
Woensdag 7 Afscheid groep 8 van Liereland 

  Kennismaken in nieuwe groep en leerkracht 
 

Donderdag 8 Groep 8 is vrij  
Donderdag 8 Groep 5: afscheidsdag juf Lideke 

 

Vrijdag 9 12:00 vrij en start zomervakantie t/m 20 aug 
 

    

Corona maatregelen nieuwe schooljaar 

Met de kennis van nu denken wij dat de meeste Coronamaatregelen, die wij nu respecteren, volgend schooljaar 

niet meer nodig zijn. 

Wij hopen dat de kinderen met hun ouders, of hooguit één ouder, de school binnen kunnen komen, zoals voor 

Corona. 

Wij weten niet hoe het virus en de regels in augustus zijn, als wij 1,5 m afstand moeten blijven bewaren, dan 

wordt het lastig om ouders binnen te laten komen, hoe graag wij dit ook zouden willen. 

Kortom, in de laatste week van de zomervakantie laat ik u weten hoe wij gaan starten na de vakantie. 
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Vossenjacht door OR 

Als ouderraad (OR) hebben we besloten om dit maffe coronajaar gezellig en vooral samen met alle kinderen èn 

ouders af te sluiten. We doen dit met een Vossenjacht rondom de school. 

Deze is op dinsdagavond 6 juli van 18.00-19.30 uur. Schrijf het alvast in 

je agenda en ga met je kind(eren) op zoek naar de vrolijk verklede 

vossen! Dit zijn leerkrachten en ouders. Als alle vossen zijn gevonden, is 

er een (pr)ijsje op het schoolplein voor de kinderen en een kopje koffie 

voor de ouders. Verdere info volgt!  

*We zijn overigens nog op zoek naar versterking voor de ouderraad voor 

komend schooljaar. Lijkt het je leuk om te helpen bij organiseren van 

sportdagen, sinterklaas/-kerstfeest, leerlingenraad enz? Spreek een van 

ons aan of laat het aan de leerkracht weten. We kunnen je hulp goed gebruiken! 

 

 

Vanuit de MR 

Aan het eind van dit schooljaar neemt Madelon van Doornum afscheid van de MR. 

Op Liereland moesten we dus op zoek naar een nieuwe ouder. We zijn heel blij dat 

Arnold van Ophem  deze taak op zich zal gaan nemen.  

We heten Arnold van harte welkom en wensen hem veel succes in de MR. 

 

 
 

Kopje thee gesprek  

Iedere week voer ik een kopje thee gesprek met 4 kinderen uit de bovenbouw. Prachtige gesprekken waar ik u 

vast wel eens eerder over verteld heb. 

Door de Corona regels was ik hiermee gestopt, de 

kinderen uit verschillende groepen mogen niet samen 

bij mij langs komen. 

Totdat groep 8 bedacht: Er zijn nog ongeveer 12 

kinderen niet aan de beurt geweest dit schooljaar. 

Kunnen wij niet telkens 4 kinderen uit dezelfde klas 

naar jou toe laten gaan? 

Dat hebben wij gedaan en inmiddels is ook groep 7 afgerond. Mooie gesprekken a.d.h.v. een Corona kaartspel. 

Vragen als: Wie is er bij jou thuis het meest bezorgd? Aan welke regel houd jij je wel/niet? Als je 1 wonderpil 

aan iemand mocht geven zodat hij of zij geen Corona kreeg, aan wie zou jij die geven? Vandaag dacht een 

jongen uit groep 7 even goed na: Die zou ik aan een professor geven zodat hij er meer van kan maken…… 

Maar dan vraag ik er wel geld voor! 
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Lekker lezen in de vakantie! 

In plaats van de Vakantiebieb app kunnen kinderen dit jaar van 1 juli tot en 

met 31 augustus zonder bibliotheeklidmaatschap kiezen uit alle e-books en 

luisterboeken van de Online Bibliotheek (Onlinebibliotheek.nl) 

Met een speciaal account kunnen er 10 e-books en 10 luisterboeken worden 

geleend met een leentermijn van 3 weken per boek. 

Veel leesplezier in de tuin, aan het zwembad, op het strand of op de 

camping! 

 

 
 
 
Vind een sportactiviteit die bij jou past! 
Het is tijd om in beweging te komen! Op AlkmaarActief.nl vind je in één overzicht alle activiteiten in jouw 

buurt waar jij aan mee kan doen. Meld je snel aan om een nieuwe sport uit te proberen of gewoon een hele 

leuke dag te hebben. Voorbeelden van activiteiten: Freerun, Freestyle voetbal, Fungames, Dreumesinstuif. 

 

 

 

 
 

Fijne zomer! 
 

 

https://www.alkmaaractief.nl/activiteiten?gemeente%5b0%5d=140

