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Agenda januari 2022  

 
Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari Kerstvakantie 

 
Woensdag 12 Geen inloop  

 
Woensdag 12 groep 7: voorstelling “De verschrikkelijke Vondeling” in de Grote Kerk. 

  We gaan daar op de fiets naar toe. We zijn rond 14:00 uur terug op school 
  Misschien iets later. Als dit niet doorgaat, zullen wij u informeren. 

 

Woensdag 12 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. 

 
Woensdag 19 Start CITO toetsen 
 

Maandag  24 OR vergadering 
 

Vrijdag  28 Voorleesontbijt 
 

 

 
 

Corona 

 

In de week voor de kerstvakantie zijn de scholen gesloten. Voor de kinderen startte de kerstvakantie een week 

eerder. Enkele kinderen kwamen naar school voor noodopvang. Het team heeft de hele week hard gewerkt; 

administratie, nascholing, overleg, nieuwe plannen maken, voorbereiden op een evt periode van online 

onderwijs, kerstversieringen opruimen,……. 

Op 3 januari is een persconferentie aangekondigd. Wij horen dan of de scholen de deuren na de vakantie weer 

mogen openen voor alle kinderen. Mocht dit nog niet mogelijk zijn, dan ontvangt u in de dagen na de 

persconferentie van mij wat de consequenties hiervan zijn. Als de scholen dicht blijven, zullen wij de 

noodopvang op school blijven organiseren vanaf maandag 10 januari. U leest dan in het Social Schools bericht 

van mij hoe u de kinderen hiervoor kunt aanmelden. Maandag 10 januari zullen wij gebruiken om het online 

onderwijs vanaf 11 januari te organiseren. Het werk zal opgehaald kunnen worden, inlog gegevens worden 

verstuurd. Hierover meer in het bericht wat ik na de persconferentie zal sturen. 

 
 
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. 
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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). 

 

 

 

Kijk eens vaker op onze website 

 

Op www.obsliereland.nl staat niet alleen allerlei algemene informatie van school, maar ook foto’s en 

verhalen van elke groep. Bekijk het samen met uw kind, dan ziet u wat er in de groep wordt 

gedaan! Dat kan natuurlijk ook op uw telefoon. 
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