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Agenda september 2022  

 

 
Maandag 5 Kamp groep 8 

t/m woensdag 7 

 
Woensdag 7 Juf Linda in groep 3 / ruildag 

Woensdag 7 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.  

  
Vrijdag 9 Juf Marije in groep 3 / ruildag 

 

Maandag 12 OR vergadering 
 

Dinsdag 13 Groep 7: fiets mee naar school voor fietscontrole 
 

Woensdag 14 BSA boekje verschijnt op de website en  wordt meegegeven aan het oudste kind 

  uit het gezin 
 

Donderdag 15 Er worden in 3 groepen lessen gegeven van de Kanjertraining: 1/2A, 1/2B en 7 
  Per kind is 1 ouder welkom om heirbijt we zijn. Verdere info volgt via de  

  leerkracht van uw kind. 
Donderdag 15 MR vergadering 

 

Maandag 19 Kamp groep 7 
t/m dinsdag 20 

Maandag 19 Start grote schoolproject Gigagroen (natuur, milieu, klimaat, e.d.) 
 

Woensdag 21 Groep 7: uitslapen en om 10:30 uur op school. 

Woensdag 21 Info-avond groepen 1 en 2 om 20:00 uur. Info volgt. 
 

Donderdag 22 Studiemiddag. Alle kinderen zijn om 12:30 uur vrij. 
 

Dinsdag 27 Schoolfotograaf. Info volgt. 
Dinsdag  27 Infomiddag groepen 3 t/m 8 om 15:00-16:00 uur. 

  U bent met uw zoon/dochter welkom om in de klas te komen kijken. De kinderen 

  laten hun portfolio zien. 
 

 
Social schools 
Wanneer u via Social schools een bericht wilt sturen aan de leerkracht, gaat dit via de knop “gesprekken”. 

Een handleiding hiervoor kunt u vinden op https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/4818378922258-
Nieuw-gesprek-starten-als-ouder 
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Wisselbekergesprekken  
Iedere week op dinsdagmiddag 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 dinsdagmiddag.  
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.  

 

 

Freddy fit 
Deze week heeft uw kind het Freddy Fit boekje mee naar huis gekregen! 

Het staat vol leuke kennismakingsactiviteiten van diverse sportaanbieders uit de gemeente. Uw kind mag 
onbeperkt deelnemen aan verschillende 

activiteiten. Vaak gratis en zonder direct lid te hoeven worden ontdekt uw kind nieuwe activiteiten en wordt er 
een nieuw talent geprikkeld.. 

Ga naar www.alkmaaractief.nl en kijk rond. 

  

Gymlessen 
Voor de gymlessen van gr 3 t/m 8: Meenemen: gymkleding incl goedpassende gymschoentjes, handdoek en 
een washand om op te frissen. Lang haar graag in een staart of vlecht en alvast voor de wintermaanden: 

kleding die makkelijk zelfstandig aan- en uit te trekken is (maillot is vrij lastig). 

  
Mocht u vragen hebben over de mogelijkheden wat betreft sporten/bewegen voor uw kind(eren), kunt u mij 

altijd een social schools sturen of aanschieten op school. 
  

Sportieve groetjes, 

Esmaralde Wokke 

 

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur  
Woon je in de gemeente Alkmaar en heb je een laag inkomen? Dan ontvang je de 

AlkmaarPas gratis. Hierop staat een tegoed voor kinderen om de sport- of 

muziekvereniging mee te betalen. Is dit nog niet voldoende of is er ook sportkleding 
nodig? Dan kun je gebruik maken van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Alkmaar. 

Hiervoor kunnen ouders niet zelf een aanvraag indienen maar dit kan bijvoorbeeld een 
gezinsbegeleider of bewindvoerder voor je doen.  

Ook kunt u terecht bij Margriet Hoekstra. Kijk voor meer informatie 

op  https://www.alkmaarpas.nl/tegoed/tegoed-voor-kinderen en 
www.jeugdfondssportencultuur.nl/alkmaar 
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Leergeld helpt   
Vanaf 1 februari 2021 is de Stichting Leergeld Alkmaar actief. De stichting helpt 
gezinnen uit Alkmaar (Alkmaar, De Rijp, Driehuizen, Graft, Grootschermer, Koedijk, Markenbinnen, Noordeinde 
NH, Oost-Graftdijk, Oterleek, Oudorp NH, Schermerhorn, Starnmeer, Stompetoren, Ursem Gem Schermer, 
West-Graftdijk, Zuidschermer) met kinderen tussen de 4 en 18 jaar bij de aanschaf van een fiets of laptop. 
Deze ondersteuning wordt toegekend aan gezinnen met een minimum inkomen 

(tot 120 procent) of in de schuldhulpverlening.  
1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Daardoor kunnen kinderen 

tussen de 4 en 18 jaar vaak niet of niet voldoende meedoen. Veel van deze 
kinderen beschikken al over een gemeentelijke AlkmaarPas. Ook het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur Alkmaar ondersteunt. De Stichting Leergeld Alkmaar is altijd 

aanvullend. Om te beginnen doet zij dat voor de aanschaf van een goede fiets of 
een laptop. Na aanmelding volgt een bezoek aan huis van een intermediair van 

stichting Leergeld, waarbij de aanvraag wordt besproken. Er wordt gestreefd naar 
maatwerk.  

U kunt u aanmelden via https://www.leergeld.nl/alkmaar/   

Telefonisch zijn ze bereikbaar via 06-30043906 (ma. di. 10.00 –15.00 uur).  
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