
Beëindiging Schoolmelk 
 
Schoolmelk is sinds einde schooljaar 2019/2020 
beëindigd en alle Schoolmelkabonnementen 
zijn stopgezet. Het is niet meer mogelijk om een 
Schoolmelkabonnement af te sluiten voor  
schooljaar 2020/2021 en verder.  

Wedstrijd voor scholen  
 
Graag zou School op SEEF op iedere school die 
deelneemt gaan kijken, maar dat gaat helaas niet 
lukken. Daarom deze oproep: stuur iets in waaruit 
het succes van de Schoolbrengweek op Montesso-
rischool Noordwijk blijkt. Een filmpje van een 
verkeersles, een foto van versierde fietsen, een 
verslag van de leerlingenraad, …. U bent hele-
maal vrij in de keuze van de invulling en vorm.  
  
Mocht u leuke foto’s, verslagen of filmpjes e.d. 
hebben, graag sturen naar Tim van den Burg, 
Leerkracht Bovenbouw B.  (...deel3) 

 

SCHOOL op SEEF Schoolbrengweek  

Op maandag 14 september begint de Schoolbrengweek.  Uw kind heeft deze week een envelop mee-
gekregen met de nodige informatie! 
Wedstrijd voor leerlingen – en de ‘ouder-kind challenge’  
Lopen en fietsen naar school is goed voor de verkeersvaardigheid en -veiligheid van kinderen. Het is 
goed voor de gezondheid en het milieu. Maar het is vooral LEUK!  
Wanneer leerlingen een tekening of foto maken of een verhaal schrijven over wat zij hebben meege-
maakt onderweg naar school, maken ze kans op twee bioscoopkaarten (...deel 1) 

 Daarnaast is er een ‘ouder-kind challenge’. 
Hiermee willen wij ook ouders meer bij de 
Schoolbrengweek betrekken.   
We hopen namelijk dat ouders niet alleen 
in de Schoolbrengweek, maar ook de rest 
van het jaar vaker gaan lopen of fietsen 
naar school.  
  
U kunt ons ook nog helpen met het winnen 
van een prijs! (...deel 2) 

14 t/m 18 september  Schoolbrengweek 
1 oktober    Opening Kinderboekenweek 
8 en 13 oktober   Oudergesprekken 
15 oktober   Open Podium Onderbouw 
19 t/m 23 oktober  Herfstvakantie 
 
Maandag 26 oktober Studiedag, alle kinderen vrij 



DoeKids Club Noordwijk 
Gratis proeflessen! De hele maand september zijn er bij de creatieve DoeKids club van  
Afrit24 gratis proeflessen te volgen. We starten maandag 14 september weer. Voorheen was 
de vaste creatieve club op zaterdagochtend maar vanaf dit seizoen dus op de maandagmid-
dag. Er zijn 2 groepen: 15.00 – 16.15 uur en van 16.30 – 17.45 uur. 
DoeKids is voor kinderen tussen de 6 en 14 jaar die iedere week creatief aan de slag gaan. 
Schilderen, kleien, timmeren, tekenen, knutselen en veel meer. Creatieve ontspanning voor 
kinderen die graag met hun handen en fantasie bezig zijn. Maar creatief zijn is meer dan 
boetseren, schilderen of knutselen. Het is ‘out of the box’ denken en stimuleren om zelf na te 
denken. Dat geeft kinderen zelfvertrouwen. De DoeKids club helpt kinderen hun creativiteit 
en zelfvertrouwen te verstevigen én een gezellige middag te hebben op maandag. Lidmaat-
schap is per half schooljaar, instromen kan op ieder moment. De hele maand september kun 
je een gratis proefles volgen. 
Het atelier van Afrit24 is gevestigd op het Kerkhofpad 24 Noordwijk (pand achter het woon-
huis). Op de website is meer informatie te vinden over de DoeKids club www.afrit24.nl. 
Voor aanmelden en vragen mag je ook altijd mailen naar info@afrit24.nl. 

 

Zingen na schooltijd; gr 5, 6, 7 of 8 

Mooie liedjes klonken vorig jaar na schooltijd 
uit de aula. Na lang ‘niet’, kan het nu weer 
‘wel’, zingen in een koor (waarschijnlijk op 
maandag van 15.00-15.45). Helaas niet meer 
met meester John -in verband met activiteiten 
elders-, maar met een nieuwe, even enthousiaste 
‘dirigent’… whiehoeeeh! De zanglessen zijn 
gratis. Zit uw dochter of zoon in groep 5, 6, 7 of 
8 en wil zij/hij graag zingen, stuur dan een be-
richt naar mij, Nicoline Loe. Bij voldoende ani-
mo zingt het koor dit jaar weer volop door! 

Nicoline Loe (icc) 

 

Informatieavond 2020-2021 
 
Gisteravond was onze eerste ’’online’’ informatieavond! We snappen dat het zo voor een eerste keer hier en 
daar wat lastig inloggen was, maar voor zover wij dat hebben kunnen zien en merken was het een drukke 
bedoeling. 
 
Als team zijnde hebben we genoten, zeker omdat er ook veel kinderen aanschoven bij de meet! De presenta-
ties zijn of worden nagezonden, zodat iedereen alle info (die besproken is) binnen krijgt. 

http://www.afrit24.nl/
mailto:info@afrit24.nl


Op het puntje van hun stoel, de leerlingen en leerkrachten, geboeid door deze supergave, spannende 
voorstelling voor jong en oud, gebaseerd op feiten uit het verleden, die ondanks de ‘zwaarte’, grappi-
ge momenten kende. Het grijpt je aan, maakt je stil vanwege de herkenning omdat wat ‘toen-en-daar’ 
was, ook heel goed ‘hier-en-nu’ zou kunnen zijn; Wat zou jij doen? Tja … 

 

Nicoline Loe (icc) 

 Theatervoorstelling groepen 8: Wat zou je doen? 

Oorlog, Engelandvaarders en de Atlantik-wall, begrippen horend bij het gelijknamige museum, dat 
ervoor wil zorgen dat de vreselijke gebeurtenissen van de tweede wereldoorlog niet in de vergetel-
heid raken in de hoop dat wat ooit volledig mis is gegaan niet opnieuw gebeurt. Maar vaak is ‘nu’ 
belangrijker en lijkt wat ooit was, meer dan ver weg, bijna vergeten zelfs. Totdat … kaboem .. je 
plotseling in soortgelijke, onvoorstelbare gebeurtenissen belandt, gebeurtenissen waar niemand om 
vraagt, maar wel op je pad komen, en dan? Wat zou jij doen?....... (deel1) 

…..Daar zaten wij … samen met ‘groep-8-
ers’ van andere Noordwijkse scholen, onder 
de indruk van een allesomvattende voorstel-
ling waarbij wij de meest ingewikkelde di-
lemma’s voorgeschoteld kregen: Wat zou jij 
doen? Het was te verwachten want reeds 
bij binnenkomst in de theaterzaal zag en 
voelde je het …, hier ging iets bijzonders ge-
beuren. Grote videoschermen aan de muur, 
de vertrouwde ‘tribune’ verdwenen in plaats 
daarvan stoelen langs de wanden waardoor je 
onderdeel van de voorstelling werd. De mu-
ziek was te gek, drie fantastische muzikanten 
volgden feilloos de voorstelling en knappe 
spelers, waarvan één wel heel bekend, Floor 
Alkemade uit groep 8 maakte deel uit van de 
cast! Applaus Floor, goed gedaan! …….. 
(deel2) 

Met elkaar zorg dragen voor een sociaal veilige 
school 

Vanaf dit jaar hebben wij op school een anti-  
pestcoördinator binnen de school. Dit is Monique, 
onze IB er. De rol van anti - pestcoördinator is zorg 
te dragen voor de sociale  
veiligheid op onze school.  
 
Hiervoor is ook een beleids-
plan geschreven. Zij zal de 
opvang verzorgen voor leer-
ling/ouder, de pestsituatie in 
kaart brengen, zoeken naar en 
begeleiden bij oplossingen en 
de nazorg , checken of de ge-
maakte afspraken worden na-
gekomen, verzorgen.  
 
De deur staat altijd open om binnen te lopen 
 


