
 

 We wensen iedereen een 
goed 2020! 

Muziektheater in-the-house 

Relaxte jazzy-sounds klonken donderdag 9 
jan. tijdens de ochtenduren in school. Deze 
geluiden waren afkomstig van de band 
Jazz4kids. De onderbouw heeft samen met 
de onderbouw van De Schapendel geluisterd 
naar “Ella, een swingend sprookje”, de tus-
sen- en middenbouw hebben genoten van de 
voorstelling DOE BOP SJE BOEM.  
 
Behalve muziek luisteren, was het vooral 
muziek beleven, lekker interactief …  
stilzitten was geen optie. 

Onderwijsstaking 30 en 31 januari 
De bonden hebben opgeroepen tot  
staken op 30 en 31 januari.  
Begin volgende week hoort u van ons of 
wij ook staken en of de school deze  
dagen gesloten is. 

 

 

Vrijdag 17 januari    uitnodiging verslagavonden 
20, 21 en 23 januari s  choolpleinsport om 15.15 uur 
Woensdag 29 januari o  pen podium onderbouw 
Donderdag 3 t/m 7 februari   Poëzieweek 
30 en 31 januari    staking….misschien! 
Maandag 10 febrari s  tudiedag, alle kinderen vrij 
Dinsdag 11 februari    adviesgesprekken groep 8 
Woensdag 19 februari   verslagavond 
Donderdag 20 februari J  uffen– en meesterfeest 
Vrijdag 21 februari s   tudiedag, alle kinderen vrij en daarna voorjaarsvakantie  

Sport in de wijk  
De buurtsportcoaches organiseren regelmatig  activitei-
ten in de wijk. 
Voor januari en februari 2020 hebben zij er echter voor 
gekozen om op de woensdagmiddagen sport en spel aan 
te bieden in de sporthal op de Duinwetering in Noord-
wijk. 
Deze sport- en spelmomenten zijn gratis en toegankelijk 
voor iedereen tussen de 4 en 12 jaar in de Gemeente 
Noordwijk.  
Het gaat om de volgende woensdagen: 8 jan/15 jan/22 
jan/29 jan/5 feb/12 feb/ 19 feb.  
Op alle data vindt de activiteit plaats van 13.30 tot 15.00 

 

 



Poëzieweek 
 

Van maandag 3 februari t/m vrijdag 7 februari doen wij met de hele school 
mee aan de poëzieweek. Het thema van de poëzieweek is 'De toekomst is nu!'. 
Tijdens deze week komen de kinderen in aanraking met diverse gedichten en 
versjes. Ook gaan ze zelf aan de slag met het schrijven van  
gedichten en versjes. 

Na-borrelen! 

De kerstborrel was niet alleen heel 
gezellig, maar zal dankzij jullie bij-
dragen ook een hoop dieren blij 
maken! De opbrengst van de ver-
koop ‘kerstballen en bites’ was 
meer dan 400 euro! 

Dit zal door de kinderen zo snel 
mogelijk worden overgedragen aan 
het dierenasiel. Nogmaals dank 
voor jullie donaties. 

Post-it van de interne cultuurcoördinator (icc-er); zicht op culturele 
werkzaamheden achter de schermen  
 

Recent was er in het ‘nieuwe’ Naturalis een inspiratiemiddag voor ICC’ers 
uit Leiden en omstreken. Oei, oei, oei … wat een waanzinnig entree, daar 
werd ik wel even stil van. Het gebouw vormt samen met de natuur
(historische) ‘schatten’ een indrukwekkende schatkamer. Items voor die mid-
dag: een muziekworkshop, een soort speed-daten … met het museum, en een 
intervisietraining aan de hand van de Critical Response Process, waarbij het 
met name gaat om het bereiken van inzichten en mogelijkheden en niet zo-
zeer om een directe oplossing. Tot slot wordt, middels een spel, over cultuur-
educatie op de diverse scholen gesproken. Daaruit wordt duidelijk dat onze 
school ten opzichte van andere scholen cultuureducatie goed en enthousiast 
ontwikkelt. En Naturalis? Bezoeken!  

 


