
 
 Vrijdag 6 maart 2020 

 

 Agenda: 

 

Deze week  Start schoolproject thema ‘water’ 

Dinsdag 10 maart Groepen 3 en 4 naar het concertgebouw 

Meester Marco is jarig!  

Woensdag 11 maart Opening schoolproject “Water”! 

Juf Petra afwezig i.v.m. BAPO 

Donderdag 12 maart Juf Petra afwezig i.v.m. adjuncten netwerk Tabijn, juf Tineke in roep 1-2a 

Juf Petra afwezig i.v.m. LeesLokaal, juf Daisy Delgado in groep 4 

Meester Nico is jarig! 

Vrijdag 13 maart NL Doet actie, groep 7 en 8 helpen bij allerlei activiteiten in Uitgeest 

STUDIEMIDDAG leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij! 

Dinsdag 17 maart Juf Petra afwezig i.v.m. klankbordgroep personeel Tabijn 

Woensdag 18 maart OPEN DAG 9.00 uur – 12.00 uur 

Donderdag 19 maart Fietscontrole groep 7 

Vrijdag 20 maart Juf Talitha voor groep 8, juf Astrid aan administratieve taken 

 

       
 

         

De jarigen van  

afgelopen week: 

 
Isa Stam,  

Emma de Wolff,  

Rick van der Pol en  

Joey van der Eng 

Schoolproject thema ‘water’ 
In de week van 9 maart start het gezamenlijke 

schoolproject op de drie scholen. Het thema is 

‘water’ in de breedste zin van het woord. Hierbij 

kun je denken aan water in Nederland, de zee, 

meren, kanalen en rivieren, maar ook aan de 

plasticsoep en wat dit betekent voor het milieu en 

de waterkwaliteit. Daarbij worden er voor de 

onderbouw (groepen 1 t/m 4) workshops gepland 

die gaan over waterzuivering.  

De afsluiting van het thema zal in het teken staan 

van plastic in de natuur/het water, waarbij de 

leerlingen uit een aantal groepen plastic zullen 

gaan verzamelen en opruimen. De komende 

periode hoort u hier zeker meer over en volg de 
berichten van de groepen op Social Schools. 

De jarigen van 

aankomende twee 

weken: 

 

Ivy de Vries, Kaj Hollenberg,  

Fien Reulen, Semm van den Berg, 

Janique Tempelmans Plat,  

Nick Schotvanger, Jens Groen. 

 

 



          
 

 

 

             

 

   

Open dag 

Op woensdag 18 maart openen wij onze deuren 

voor ouders en geïnteresseerden met kinderen 

tot 3 jaar. De Uitgeester scholen, Kornak, 

Molenhoek, Vrijburg en Binnenmeer organiseren 

allen een open dag.  

 
Bent u opzoek naar een leuke en goede school, 

dan bent u natuurlijk van harte welkom! 

Kom kennismaken, ervaar de kwaliteit en proef 

de sfeer op de Binnenmeer! Zit uw kind al bij 

ons op school en u heeft nog een jonger kind 

thuis dan bent u natuurlijk ook van harte 

welkom.  

Dit alles onder het genot van een heerlijk kopje 

koffie. 

 

Examen diploma typen 
Vorige week is de cursus TYPEN afgerond met de 

diploma-uitreiking. Met het typediploma op zak 

hebben deze leerlingen nu meteen en vooral straks 

op de middelbare school een voorsprong. Blind en 

met 10 vingers kunnen typen is een vaardigheid 

waar je je hele leven plezier van hebt. Als je blind 

kunt typen, wordt het maken van werkstukken, 

uittreksels en verslagen en ook e-mailen en 

internetten een stuk eenvoudiger. Onder leiding 

van juf Ivon van Dompvloet Opleidingen hebben 

de kinderen deze vaardigheid ‘in de vingers’ 

gekregen. 

  

Babs Groen, Dries Bakkum, Fabiënne 

Woudstra, Isa Stam, Jairo Kruisland,  

Joe Hoogland, Julian Dekker,  

Quiryn Oldenburg en Stijn Heere van harte 

gefeliciteerd met het behalen van het diploma! 

 

Avondvierdaagse Uitgeest 
De voorbereidingen voor de Avondvierdaagse Uitgeest 2020 zijn in volle gang. 

 

De 59ste avondvierdaagse, wordt gelopen op maandag 20, dinsdag 21, woensdag 22, 

met de slotavond op donderdag 23 april 2020. De inschrijving is op 25, 26, 27 maart. 
 

Het organisatieteam, samen met vele vrijwilligers zal er weer voor zorgen dat de jeugd een 

leuke en veilige avondvierdaagse kan wandelen. 
 

In de bijlage vindt u de inschrijvingsformulieren. 
Het formulier van de 5 kilometer is voor kinderen van groep 1 t/m 5 

Het formulier van de 10 kilometer is voor kinderen van groep 6 t/m 8 

 
Hartelijke groet, 

 

Gerda Schipper  06 5367 26 43 

Namens de Avondvierdaagse Uitgeest 

van Speeltuinvereniging Kindervreugd Uitgeest 

Avondvierdaagse_uitgeest@hotmail.com 
 

 

 

 


