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Agenda oktober 2020 
 
Donderdag 1 Workshop muziek voor groep 8 

 
Vrijdag 2 Open podium en  

  voorleeswedstrijd groepen 6, 7 en 8 
 

Maandag 5 Dag van de leraar 
  Bord en bestek meenemen, voorzien van naam, voor het ontbijt 

 

Dinsdag 6 Ontbijt op school. 8 oktober is Alkmaars Ontzet. Daarom ontbijten wij met de  
  kinderen op school. 

  Juf Yentl heeft vrij i.v.m. verhuizing 
  Juf Marije vervangt in groep 3 

 

Woensdag 7 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 
 

Donderdag 8 Alkmaars Ontzet; alle leerlingen zijn vrij  
 

Vrijdag 9 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 

 
Maandag  12 Herfstvakantie 

t/m vrijdag 16 
 

Maandag 19 Inloopmiddag op afspraak, zie Social Schools bericht van 21 sept 
                                  Workshop BSA Ontdek elektriciteit! 

 

Dinsdag 20 Inloopmiddag op afspraak, zie Social Schools bericht van 21 sept 
                                        Opnemen schoollied met kinderen uit verschillende klassen 

  Workshop BSA Vouwen 
 

Woensdag 21 Inloopmiddag op afspraak, zie Social Schools bericht van 21 sept 

  MR vergadering 
  Workshop BSA Schminken 

 
Donderdag 22 Workshop Rap, Ritme en Beat voor groepen 1, 2 en 3  

  Workshop BSA Ontwerp je eigen T-shirt 
 

Maandag 26 Dalton Ateliers OB en BB groepen 5 t/m 8 

  Start BSA cursussen zie het aanbod in BSA-boekje 
 

Dinsdag 27 De CD met het schoollied wordt aan de kinderen gepresenteerd. We zullen dit  
  Filmen en via Social Schools naar de ouders sturen, zodat u kunt meegenieten. 

 
 
 
 

Toscanestraat 4  
1827 DM Alkmaar  

Tel: 072-5621672   
www.obsliereland.nl 

 

 

http://www.obsliereland.nl/
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Weer veel leuke activiteiten in het BSA aanbod  
 
Deze week hebben de kinderen het nieuwe BSA boekje mee naar huis gekregen. 
Mocht het boekje niet aangekomen zijn, u kunt het ook vinden op onze website. 

 

Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt. Wij hopen op veel aanmeldingen. 

 
Liereland vakantiegroep 
  
Vanuit het rijk is er een subsidie beschikbaar gesteld om kinderen, die door de corona sluiting van de scholen, 

een achterstand hebben opgelopen in het leren, te ondersteunen. 
In overleg met de leerkrachten hebben wij hiervoor een aantal kinderen geselecteerd. De kinderen krijgen in de 

komende drie schoolvakanties op 2 dagen per vakantie een programma aangeboden. Dit programma is erop 

gericht om de vaardigheden van de kinderen op het gebied van taal/lezen of rekenen een extra impuls te 
geven. Het programma voor de onderbouw zal bestaan uit veel verschillende taal- en leesactiviteiten met de 

nadruk op samenwerken. Het programma voor de bovenbouw zal bestaan uit veel verschillende 
rekenactiviteiten, ook hier zal er veel samengewerkt worden. Af en toe zal een gastdocent een extra activiteit 

komen doen. Voor de taalgroep hebben wij hierover contact met een toneeljuf en iemand van de bibliotheek. 

Voor de rekengroep hebben wij contact met een muziekdocent die goed is in rappen en een dansdocent.  
We hopen deze kinderen een extra steuntje in de rug te kunnen geven. Mocht uw kind geselecteerd zijn dan is 

er inmiddels contact met u opgenomen. 

 

Voortaan naar de bibliotheek voor boeken 

Beste ouders, 

Vanaf dit schooljaar gaan we stoppen met de huidige vorm van de boekenkring. We willen ons meer gaan 

richten op boekpromotie en niet zozeer op de presentatie. Het enthousiasmeren voor lezen en boeken in het 
algemeen krijgt een prominentere rol. De leerkracht van uw kind zal met verschillende werkvormen aan de slag 
gaan en de boekpromotie zal wekelijks op het programma staan. 

Het onderdeel boekenkring zal niet meer op het rapport komen te staan 

 

 

 

Daarnaast hebben we voor de groepen 3, 4, 5 een klassenpas bij de bibliotheek aangeschaft. Zij zullen 

regelmatig met de klas naar de bibliotheek gaan om boeken uit te zoeken voor in de klas. Verder hebben we 
een schoolabonnement voor de overige groepen. De leerkracht kan hiervan gebruik maken om bv. boeken bij 
een bepaald thema te lenen. 

En ondertussen......lekker thuis blijven lezen! 
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Gratis sporten op dinsdagmiddag 
 

Er kan gratis gesport worden op de dinsdagmiddag van 
15.00-16.00 uur in de gymzaal. Voor alle kinderen van 

groepen 3 t/m 8. 

Je hoeft je er niet voor aan te melden, doe eens mee!  

 

 

Gevonden voorwerpen 

Er zijn voor de vakantie weer veel spullen blijven liggen op school. Herkent u spullen, dan kunt u dat melden bij 
de conciërge Sebas. 
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Doppenactie 

Bericht van “BultersMekke”: Iedereen weer heel erg 

bedankt voor alle doppen. Ze worden gesorteerd, omdat 

niet alle doppen geschikt zijn voor recycling. Alle 
goedgekeurde doppen komen in de groene container. 

 

 

Spaaractie 
 

 
Vanaf woensdag 30 september kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke besteding van €10, 

ontvangt u een spaarpunt. Deze spaarpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u 
natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- 

en spelmaterialen/sport- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. 

Op de website www.jumbosparenmetelkaar.nl kunt u onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. 

Op deze site kunt u de spaarpunten ook direct aan onze school toekennen. 

Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo Sparen met Elkaar app. Deze app is beschikbaar voor 
zowel IOS- als Android telefoons en is te downloaden in de App Store of Google Play Store. Met de Jumbo 

Sparen met Elkaar app kunnen de spaarpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden. Tot slot 
kunt u uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school/op de vereniging. Bij de ingang staat een dropbox 

waar u ze in achter kunnen laten. 

We willen u bij voorbaat danken voor het sparen voor onze school. 

 

 
 

 

 

http://www.jumbosparenmetelkaar.nl/

