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Openbare Daltonschool 

  

Agenda april 2022  

Vrijdag 22 Koningsspelen 

 
Maandag 25 t/m vrijdag 6 mei Meivakantie 

Agenda mei 2022  

Maandag 9 Start schoolproject De Zee 
Maandag 9 Aanmelden avondvierdaagse om 08:15-08:45 uur 

 
Dinsdag 10 08:25-08:45 uur inloop; alle ouders zijn welkom 

Dinsdag 10 Margriet afwezig i.v.m. nascholing 
Dinsdag 10 BSA workshop Techniek Kidz 

 

Woensdag 11 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 12 Groep 5: workshop Vissen maken van hardschuim 

Donderdag 12 Groep 7: gastles beeldende vorming. We gaan vissen maken met kippengaas en  
  zijdevloei 

Donderdag 12 BSA workshop Sport 1 t/m 4. Opgeven nog mogelijk via Stadskidsalkmaar.nl 
 

Vrijdag 13 Groep 3: excursie Zand en Zee 

Vrijdag 13 Groep 7: gastles Zeebenen in de klas. Een kapitein komt vertellen over zijn schip. 
Vrijdag 13 Aanmelden avondvierdaagse om 13:45-14:15 uur 

Vrijdag 13 BSA workshop Ontwerp je eigen mok 
  BSA Een bijzondere muzikale belevenis 

 
Maandag 16 Groep 4: juffendag 

Maandag 16 Leerlingenraad vergadering 

Maandag 16 BSA workshop Dans met 1 ouder/verzorger 1 t/m 3. Opgeven nog mogelijk via  
  stadskidsalkmaar.nl 

Maandag 16 OR vergadering 
 

Dinsdag 17 Groepen 3 en 4: voorstelling van Belletje Sterk 

Dinsdag 17 Margriet afwezig i.v.m. nascholing 
Dinsdag 17 BSA workshop Natuur avontuur 1 t/m 4. Opgeven nog mogelijk via  

  stadskidsalkmaar.nl 
 

Woensdag 18 Groep 5: Kornet trekken op het strand van bergen aan Zee 
 

Donderdag 19 Groep 7: juf Mieke afwezig i.v.m. nascholing (elektrische apparaten leren keuren);  

  juf Daniela vervangt 
Donderdag 19 Groep 4: 11-13 uur naar Lagune bij mooi weer 

 
Vrijdag 20 Groep 7: excursie naar het Stedelijk Museum. Workshop Kunstenaar aan het werk 

 

Woensdag 25 Groep 6: juf Petra werkt 
Woensdag 25 Expositie project De Zee 
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Maandag 30 Daltonvisitatie op Liereland 
Maandag 30 Groep 6: juf Petra werkt 

Maandag 30 Groep 8: juf Mirjam werkt 
 

Dinsdag 31 Schoolreis groepen 3 en 4: met de boot naar de OKB 
Dinsdag 31 MR vergadering 

  
 

Groepsverdeling 2022-2023 

Met de op dit moment bekend zijnde gegevens kunnen wij volgend schooljaar 8 groepen maken. Een groep 

1/2a, 1/2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Als u nog gezinnen met kleine kinderen kent in uw omgeving, dan 

zou het leuk zijn als zij voor een kennismakingsgesprek naar 

Liereland komen! Een afspraak maken hiervoor kan via de website 

of via de mail naar directieliereland@ronduitonderwijs.nl. Bellen 

kan ook: 072-5621672. 

 

 

Uitslag kwaliteitsvragenlijst, de KVL  

De uitslagen van de kwaliteitsvragenlijst zijn binnen. De rapportcijfers die wij hebben gekregen zijn: 

Management 8,3 

Medewerkers 8,0 

Ouders 7,8  

Leerlingen 8,3 

Wij analyseren de uitslag met het team, het MT en de MR en zullen u hier voor de zomervakantie een 

samenvatting van sturen. De gehele uitgebreide uitslag is in te zien bij Margriet. Nogmaals bedankt voor het 

invullen, ruim 60% van alle ouders heeft het voor ons ingevuld, daar zijn wij blij mee. 

 

 
 

 
 
 

 

 

Social Schools 

Na de meivakantie gaat er iets veranderen voor de persoonlijke gesprekken in Social Schools. 

Meer info vindt u op https://www.socialschools.nl/nieuwe-versie-gesprekken-oudersverzorgers 
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Vakanties en vrije dagen 2022-2023 onder voorbehoud 

Vakanties en vrije dagen 2022-2023 Liereland 

Vakanties: 
Alkmaar Ontzet 

Herfstvakantie 
Kerstvakantie 

Voorjaarsvakantie 
Pasen 

Meivakantie 

Hemelvaart 
Pinksteren 

Zomervakantie 

 
 

Ma 17-10 t/m vrij 21-10 2022 
Ma 26-12 t/m vrij 06-01 2023 

Ma 27-02 t/m vrij 03-03 2023 
Ma 10-04-2023 

Ma 24-04 t/m vrij 05-05 2023 

Do 18-05 t/m vrij 19-05-2023 
Ma 29-05 2023 

Ma 24-07 t/m vrij 01-09 2023 

Studiedagen: 
Wo 05-10-2022 

Di 22-11-2022 
Vr 03-02-2023 

Di 30-05-2023 
Ma 26-06-2023 

Do 06-07-2023 

Studiemiddagen v.a. 12.30 uur vrij: 
Do 22-09-2022 

Wo 02-11-2022 
Vr 23-12-2022 

Ma 13-02-2023 
Wo 29-03-2023 

Vr 21-07-2023 (calamiteiten) 

 

 

Zelftesten 

Hoewel bijna alle coronamaatregelen zijn losgelaten, geldt nog wel het advies een zelftest te doen en thuis te 

blijven bij klachten. Op school zijn hiervoor zelftesten beschikbaar. Deze zijn op te vragen bij de leerkrachten of 

Margriet. 

 
Elk kind veilig op de fiets 

Om echt goed te leren fietsen, moeten kinderen meters maken en 

deelnemen aan het verkeer. De ANWB zet zich in voor veiligheid in dat 

verkeer en in het bijzonder voor de veiligheid van kinderen op de fiets.  

 

Ontdek wat we doen en hoe jij mee kunt helpen. Lees alles hierover op  

https://www.anwb.nl/fiets/veiligheid/kinderen/kinderen#:~:text=Om%20echt%20goed%20te%20leren,van%2

0kinderen%20op%20de%20fiets.  

 
Wat kun je als ouder doen? 

Als volwassene nemen we op de automatische piloot deel aan het verkeer. Dat we dit ooit hebben geleerd, zijn 

we allang vergeten. Kinderen hebben ook de tijd nodig, niet alleen om de verkeersregels te leren, maar ook om 

te leren in de praktijk, de beste leerschool van allemaal. Daarbij zijn wij hun voorbeeld. Dus: 

 Geef dan ook altijd het goede voorbeeld: stoppen voor rood licht, hand uitsteken en verlichting aan zodra 

het donker wordt. 

 Niet appen en geen muziek aan onderweg. De smartphone blijft onderweg in jas of tas (rij MONO!). 

 

Inschatten 

Wat gaat die auto doen? Kan die automobilist mij zien? Hoe snel gaat die fiets, of is het een e-bike? Kan ik nog 

voor die bus langs? 

Als je je kinderen op de achterbank in de auto zet, missen ze al deze belangrijke verkeerslessen die niet in een 

boekje staan. Laat ze dus lekker fietsen of lopen, kilometers maken. Alleen zo leren ze verkeerssituaties beter  
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inschatten. Ook ontwikkelt zich hun reactievermogen en verkeersmotoriek; zo kunnen ze 

makkelijker een drempel en een bochtje nemen en beter reageren op een onverwachte 

situatie. 

 

Wat kan je kind en wat kun jij het leren? 

Wat een kind ‘kan’ in het verkeer, is afhankelijk van zijn leeftijd. Peuters en kleuters kunnen situaties nog niet 

goed inschatten. Bovendien kunnen ze onvoorspelbaar reageren omdat hun gedachten alle kanten op gaan. En 

dan zie je ze zó ineens de straat oversteken. 

 

Net op de basisschool 

Oversteken, groen licht, hand uitsteken. Dankzij veel herhalen begrijpen kinderen van 4 tot 8 jaar wat er van 

hen verwacht wordt. Zelfstandig op pad gaan en beslissingen nemen is nog erg moeilijk. Daar hebben ze 

begeleiding bij nodig. 

Doen 

Zet de speelsheid van je kind in om z’n verkeersinzicht te vergroten. Stel zo nu en dan een quizvraag over wat 

je ziet onderweg. Die vrachtwagen piept: wat gaat hij doen? Een zebrapad: hoe weet je zeker dat die meneer 

in de auto je gezien heeft? En heel belangrijk: waarom mag je niet naast die vrachtwagen gaan fietsen? Leg uit 

wat ‘de dode hoek’ is en blijf dit herhalen en oefenen. 

 

Middengroepers 

Stoeien met vriendjes, een lief hondje aan de andere kant van de straat: kinderen van 8, 9 jaar kunnen de 

wereld om hen heen zomaar vergeten. Gevaar zien ze niet van tevoren aankomen. Een 9-jarige kijkt meestal 

recht voor zich uit, als door een tunnel. Daardoor heeft hij op belangrijke momenten geen goed beeld van het 

verkeer om zich heen. 

Doen 

Help je kind zichzelf aan te leren om altijd goed om zich heen te kijken. Ook achterom, als het wil afslaan. Blijf 

herhalen en oefenen, zodat het een tweede natuur wordt: eerst denken, dan pas doen. 

10-plussers 

Verkeersinzicht, motoriek: het is er wel, maar een kind vanaf een jaar of 10 is nog lang niet volledig ontwikkeld. 

Complexe situaties met meerdere verkeersdeelnemers zijn voor kinderen tot 12 jaar moeilijk of helemaal niet te 

overzien. Help je kind dan ook zelfstandig én veilig op weg in het drukke verkeer. 

Doen 

Oefen de route naar school samen een paar keer. Eerst op een rustige dag. Gaat dat goed? Kies een rustig 

moment voor de eerste rit alleen naar huis – ’s middags is het meestal rustiger dan ’s ochtends. 

Zorg ervoor dat schoolspullen veilig mee kunnen in een rugzak of in een fietstas achterop. Beter niet in een 

mand aan het stuur, daar wordt de fiets instabiel van. 

Leg je kind uit waarom je nooit met z’n drieën naast elkaar moet fietsen: auto’s kunnen dan moeilijk inhalen. 

Laat je kind een fietshelm dragen voor extra veiligheid. 

 

Naar de middelbare school 

Tussen hun 12de en 14de gaan kinderen hun grenzen verkennen, ook in het verkeer. Ze worden groot, maar 

zijn nog niet volwassen. Ze nemen meer risico’s en overschatten vaak hun eigen vaardigheden. Met name 

jongens tussen de 10 en 14 jaar blijken de snelheid van naderende motorvoertuigen te laag in te schatten. 

Kinderen van 14 jaar en ouder zijn over het algemeen fietsvaardig. 

Doen 

Houd de fiets in de gaten, is die veilig? Doet de verlichting het? Zijn de banden hard? 

 

Blijf regelmatig herhalen dat ze goed moeten uitkijken en dat het verkeer een gevaarlijke plek 
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