
 

 

Agenda: februari    

 

 

Vr 1 BSA voorjaar: inschrijving via Stadskids start 20.00 uur 
 

Ma 4 Overleg OR 
 

Wo 6 Open dag 
   Kent u mensen waarvan hun zoon of dochter nog 

   4 jaar moet worden. Ze zijn vandaag hartelijk welkom om op 

   onze school te komen kijken. 
   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 of koude 

     pizza punt. 

  
Do 7 Dalton atelier bovenbouw 

  10 minuten gesprekken: inschrijving via DIGIduif 
 

Vr 8 Groep 6: juf Thea viert vandaag Juffendag 
 

Ma 11 Afscheid van interim IB-er Mariena Wijnholds 

   in haar plaats komt Johanna Dijkshoorn zij stelt zich 
   aan u voor verderop in deze nieuwsbrief. 

 
Do 14 Dalton atelier bovenbouw 

 

Vr 15 ANWB Streetwise 
   Vergadering Jubileum commissie 14.45 uur 

 
Ma 18 Voorjaarsvakantie: hele week vrij! 

 

Ma 25 Weer naar school 
   Groep 6: juf Petra vandaag voor de klas 

 
Di 26  Overleg MR 

  Groep 6: juf Thea vandaag voor de klas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.obsliereland.nl/


 
 

Even voorstellen: Johanna Dijkshoorn 

Beste ouders, sinds 1 november ben ik op Liereland werkzaam als intern begeleider, nu nog samen 

met Mariena Wijnholds. Na de vakantie werk ik drie dagen op school. Op deze manier wil ik me even 

voorstellen zodat u een gezicht bij de taak hebt…. 

Ik heb 29 jaar als juf met veel plezier in alle groepen van de basisschool gewerkt, sinds 2000 in 

Alkmaar. Het werken met kinderen vind ik leuk , interessant, soms zwaar maar afwisselend, geen dag 

op een school is hetzelfde. Ik vind het belangrijk dat de school een fijne, 

veilige leerplek is voor ieder kind en wil er graag aan bijdragen dat ieder 

kind veel leert, voor nu en de toekomst.  

Ik woon in Alkmaar, samen met mijn man. Mijn twee zoons studeren 

inmiddels en wonen op kamers. In mijn vrije tijd doe ik aan 

improvisatietheater, lees ik veel en ga ik graag naar theater en concerten. 

En een beetje sporten hoort er ook bij…. 

Als u een vraag hebt of even wilt kennis maken, kunt u na de 

voorjaarsvakantie even langslopen op maandag, woensdag en vrijdag in 

het kamertje naast de directie (als ik niet ergens in de school ben).  

 

Ouderbijdrage schooljaar 2018/2019 
Beste ouders/verzorgers, 

  

Half november heeft u per DIGIduif een brief ontvangen inzake de ouderbijdrage, het jubileum 

schoolreisje en de bijdrage voor het continurooster. Inmiddels is voor bijna de helft van de leerlingen 

deze bijdrage betaald, fijn!  

  

Indien u de bijdrage nog niet heeft betaald, wil ik u vragen dit alsnog vóór 1 maart te doen. Inmiddels 

is het budget op de AlkmaarPas beschikbaar gekomen, dus kan hiermee betaald worden bij Margriet 

of de penningmeester van de ouderraad, Mirjam Schoen. 

 

Penningmeester van de OR 

 

BSA voorjaar 
Het boekje met BSA activiteiten voor het voorjaar is uit! U kunt hem ook digitaal vinden via de 

website van school. Vrijdag 1 februari start vanaf 20.00 uur de inschrijving via 

www.stadskidslkmaar.nl. 

Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 13 februari. 

De Workshops zijn op: 

 Maandag 25 februari: Wetenschap en Techniek (groep 6 t/m 8) 

 Dinsdag 26 februari: Help de vogels de winter door (groep 1 t/m 8) 

 Donderdag 28 februari: Zeephanger maken (groep 3 t/m 8) 

 Vrijdag 1 maart: Haken (groep 5 t/m 8) 

http://www.stadskidslkmaar.nl/
http://www.obsliereland.nl/


 
 

Peuterspeelochtend  
De eerstvolgende peuterspeelochtend is woensdag 27 februari 2019 tussen 10.30 – 12.00 uur. 

Deze wordt gehouden in het de speelzaal van de Cilinder (Johanna Naberstraat 81 te Alkmaar).   
U kunt zich voor de speelochtend aanmelden, zie voor meer info: www.decilinder.nl 

 

 

JUMBO spaaractie 
Hieronder de cheque met ons gespaarde saldo. 
De leerlingenraad gaat binnenkort iets moois uitzoeken voor de school! 

 

Bedankt voor het meesparen voor Liereland! 

 

 

 

http://www.decilinder.nl/
http://www.obsliereland.nl/

