
‘’Corona-nieuws’’ 
 
Alle geplande museumbezoeken van de komende twee weken kunnen he-
laas niet doorgaan. 
 

Trotse winnaars van de  
‘’Kinderboekenweek  

RaadDeFotoVan  
DeLeerkrachtQuiz’’ 

 
 
 
 
 
 

En het opgehaalde bedrag door alle aankopen bij 
Van der Meer tijdens deze week: 

 
 

In deze vreemde tijd waarin we te maken hebben met het corona-virus, blijven we ons best 
doen om de kinderen elke dag zo gewoon mogelijk naar school te laten komen en les te 
geven. We zijn heel blij dat het nog zo goed lukt. Als uw kind door quarantaine langere 
tijd niet naar school kan komen, informeren we u zo duidelijk mogelijk over het mogelijke 
thuisonderwijs. Ook als leerkrachten niet kunnen of mogen werken, informeren we u zo 
goed mogelijk over de oplossingen die we met elkaar bedenken om toch onderwijs te kun-
nen blijven geven. We halen alles uit de kast om geen groepen naar huis te hoeven sturen.  
 
De ouders mogen momenteel niet het schoolplein op en mee naar binnen. Dat is niet zoals 
wij het graag zien, maar nu helaas noodzakelijk.  
We bedanken u hartelijk voor uw begrip en medewerking. We krijgen ook af en toe tips 
van ouders en dat is heel fijn. Zo komen we samen door deze moeilijke periode heen, hel-
pen we elkaar en geven we het goede voorbeeld aan de kinderen.  

 

 



Muziek en Montessori Noordwijk: a perfect match 

Dit schooljaar is het alweer het derde jaar van de muziekrenovatie (in 2018 is de muzieksubsidieaanvraag 
“Muziekimpuls” hiervoor gehonoreerd). Het oppoetsen van het muziekonderwijs werkt goed. Het is een vast 
onderdeel in het lesprogramma geworden en de leerkrachten worden steeds muziekwijzer. Zo heeft het team aan 
het begin van dit schooljaar weer kunnen smullen van een 123ZING-training en zorgt muziekmeester Gerben 
voor inspirerende lessen en tips. Gedurende het tweede deel van dit schooljaar gaan wij met hem onderzoeken 
hoe muziek van toegevoegde waarde kan zijn bij andere vakken. Over meester Gerben gesproken, die weet wel 
raad met muziek. Inmiddels hanteert hij ‘het dirigeerstokje’ op verschillende manieren, hoe precies? 

Nou … 

· Zoals hierboven al staat, verzorgt hij de -zoals dat 
met een mooi woord wordt omschreven- CO-
teaching bij de muziekmethode 123ZING; 

· Na schooltijd dirigeert hij een enthousiast leer-
lingenkoor op maandag (kinderen uit de midden- en 
bovenbouw zijn van harte welkom!!) 

· Verder is hij de ‘guitarman’ voor enkele onder-
bouwleerkrachten, zij leren gitaarspelen om het zin-
gen in de onderbouw te begeleiden. 

Het is duidelijk, muziek …, wij kunnen niet zon-
der! 

Nicoline Loe 

Spring op je fiets maand 

Pak de fiets en beweeg mee naar een gezonde leefstijl 
Sportbedrijf Noordwijk organiseert voor de 3e keer, voor de gehele gemeente 
Noordwijk, de ‘Spring op je fiets maand’. Waarom zou ik gaan fietsen? Er zijn 
heel veel redenen om te gaan fietsen. Het is bijvoorbeeld goedkoop, veilig en 
gezond. Ga op de fiets naar je sportclub, school of doe bijvoorbeeld bood-
schappen op de fiets. De voordelen van fietsen zijn waarschijnlijk groter dan je 
denkt! 

  
 
 
 
 
 
 
Schoolontbijt. 
 
Per abuis is het schoolontbijt niet uit 
de belangrijke data gehaald. 
 
Excuus hiervoor! 



Werkzaamheden vervanging brug over de Schie 
  
Binnenkort zal de brug over de Schie ter hoogte van het Nachtegaalslaantje worden ver-
vangen. Vanaf 16 november zal het tijdelijk niet meer mogelijk zijn om van deze brug ge-
bruik te maken. De werkzaamheden zullen naar verwachting medio maart 2021 afgerond 
zijn. Met de aannemer is afgesproken dat er geen transporten of vrachtverkeer plaats zul-
len vinden op de Schiestraat gedurende de haal- en brengperiodes van de scholen. De 
Schiestraat/Lageweg zal ook niet afgesloten worden. 

Schoolfruit! 

Woensdag 11 november is het zover! Elke 
woensdag, donderdag en vrijdag krijgen 
de kinderen een stuk groente of fruit aan-
geboden. Op deze dagen kunt u er dus 
voor kiezen om geen pauzehapje mee te 
geven.  
 
Als u het ‘voor de zekerheid’ toch mee 
wilt geven, kunt u er ook voor kiezen iets 
minder mee te geven. U ontvangt een paar 
dagen van tevoren een berichtje welk soort 
groente of fruit uw kind deze week aange-
boden krijgt. 

Helaas hebben we ivm Corona het besluit geno-
men om schooljudo niet door te laten gaan. Van-
wege de aangescherpte regels en de regels vanuit 
schooljudo, leek het ons verstandiger om het te 
verplaatsen naar een later moment. Hopelijk zijn 
de maatregelen in het voorjaar wat versoepeld, 
zodat schooljudo dit jaar toch nog kan doorgaan.  

Drinkwater krant 
Water is een frisse dorstlesser, de meest gezonde 
keuze. Zoete dranken bevatten veel suiker, dit heeft 
je lichaam niet nodig. De suikers die we wel nodig 
hebben, halen we uit onze voeding. Het is belang-
rijk dat je elke dag voldoende water drinkt. 
Alle kinderen hebben een eigen bidon en kunnen 
water drinken op school. 
Deze week hebben alle kinderen een speciale 
Drinkwaterkrant gekregen met daarin allerlei spel-
letje, weetjes en puzzels over water. 

Belangrijke data: 
 
Week 46   Start schoolfruit 
2 december  Sint op school 
17 december  Kerstfeest op school. 12.00 uur vrij 
18 december Studiedag, alle kinderen vrij 
18deceber t/m 3 januari  kerstvakantie 

 

 

 


