
 
Vrijdag 13 september 2019 

 

Agenda: 
Dinsdag 17 september Studiedag     Alle kinderen vrij! 

Woensdag 18 september Plusklas 7-8 

Woensdag 25 september Plusklas 5-6 

De start van het schooljaar: 
De eerste 3 weken van het schooljaar zitten er op. In het begin was het even wennen voor de meeste 

kinderen, een nieuwe groep, een nieuwe juf. Maar al snel was iedereen gewend en vlogen de dagen om. 

Er zijn de eerste weken al veel activiteiten geweest. Veel ouders zijn langs geweest tijdens de 

inloopmomenten van de groepen 3 t/m 5 en hebben een mooie folder gekregen met belangrijke 

informatie over de groep. De startgesprekken zijn geweest (voor de groepen 6 t/m 8 worden de ouders 

nog uitgenodigd), de informatieavonden van de kleutergroepen werden heel druk bezocht. Elke vrijdag 

staat ons marktkraampje weer op het plein en verkopen de kinderen uit groep 6 de verschillende 

producten die zij die ochtend hebben geoogst en groep 8 heeft net het schoolkamp achter de rug. Wat 

hebben zij 3 fantastische dagen gehad met een ontzettend mooi en intensief programma. De 1e dag zijn 

zij op de fiets vertrokken naar Spaarnwoude waar zij het spel “Expeditie Robinson” gespeeld hebben. 

Daarna op de fiets naar Haarlem waar de boot al lag te wachten. ’s Avonds op de boot gegeten, film 

gekeken, geslapen en  

’s morgens met de boot naar Amsterdam. In Amsterdam hebben ze in groepjes het spel “wie is de mol” 

gespeeld. De laatste dag weer op de fiets naar ’t Twiske, een ijsje smikkelen onderweg en daarna weer 

terug naar Uitgeest. Astrid, Annemarie, Silvia en Soraya hartelijk bedankt voor de begeleiding.  

 
 

 

            
De jarigen van de komende 2 weken: 

Aliyah Velder, Sam v. der Eng, Julia Ammers, Ruby Groot, Bram v. Riessen, Thijn Barrientos de Reus, 

Selena Fatyels, Bram Veldhuis en Nick Rasch.  

          Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!  

      

 

De jarigen van de afgelopen weken: 
June Brugman, Tim Kossen, Micah Natrop,  

Timo Berkhout, Dominique Wielink,  

Jasper de Bie, Luc Kiburg, Eef Reulen,            

Dries Bakkum, Anna Oor, Dinand Konings,                                          

Maxime Christophe, Alies den Haan,  

Melissa Hartog en Zaliwe Mhango.Dekker.  

Al deze kinderen hebben hun verjaardag  

op school gevierd en de meesten zijn komen 

grabbelen.  

 



Welkom! 
Een nieuw schooljaar en nieuwe gezichten 
Na de zomervakantie,  zijn de volgende kinderen bij ons op school gekomen: 
Eline Deijkers, Isa Deijkers, Nayeli Kruisland, Sunna Rottier en Julia Stapelkamp in groep 1-2a bij juf Meru en 
juf Vera 
Mees Barrientos de Reus, Fenna Boogaard, Guus van Diemen, Noah Dominicus, Caz de Veen en Daaf Smit in 
groep 1-2b bij juf Nienke 
Emma Boer, Noë Janssen, Liz Rozemeijer, Amy v. der steen en Brent Stolk in groep 1-2c bij juf Tamara 
June Brugman in groep 3a bij juf Ellen en juf Sanne 
Raeley Smolders in groep 8 bij juf Astrid en juf Silvia 
Er zijn niet alleen nieuwe kinderen gekomen ook nieuwe juffen:  
Juf Thirza, de nieuwe intern begeleider, juf Melanie, de nieuwe juf voor groep 5a en  
juf Margriet, directeur Kindcentra Uitgeest ( Molenhoek, Vrijburg en Binnenmeer) 

                               Welkom en veel plezier bij ons op school! 

 
Studiedag 
Dinsdag 17 september is de 1e gezamenlijke studiedag van dit schooljaar. Alle collega’s van de 

Molenhoek, Vrijburg en de Binnenmeer komen die dag bij elkaar op de Vrijburg. We hebben een mooi 

interessant programma met 2 doelen voor die dag.  

1. Het optimaliseren van het lees-spellingsonderwijs 

2. Brainstormen over de toekomstige onderwijskundige vormgeving van het Kindcentrum 

Wij kijken uit naar een inspirerende dag. 

 
De Vreedzame School 
Iedereen is welkom in onze groep, bij de deur geven we elkaar een hand. We proberen er (weer) een fijne 

groep van te maken dit jaar, met veel aandacht voor elkaar. 

Om een positief sociaal klimaat te bevorderen werken we met opstekers. Een opsteker is iets aardigs 

tegen elkaar zeggen. Je kunt ook kritiek hebben op iemand. Negatieve kritiek is onaardig, gemeen, 

onvriendelijk. Dit noemen we een afbreker. 

Iedereen mag zijn eigen mening hebben. Als je verschillende meningen hebt, betekent dat niet dat je 

geen vrienden meer kunt zijn, of dat je iemand gek vindt. Als je een goed argument van iemand hoort, 

kun je van mening veranderen. 

Samenwerken is leuk, maar het kost ook tijd want je moet met elkaar overleggen. En je kunt niet altijd je 

eigen zin doen. Maar soms worden dingen mooier als je ze samen doet. Of het is leuker dan in je eentje 

werken. 

Samenwerken doe je niet alleen met je eigen vriendje maar ook met iemand anders. 

Pesten is niet hetzelfde als een conflict. Conflicten horen erbij. Bij een conflict zijn beide partijen ongeveer 

even sterk. Ze kunnen het samen oplossen. Of met hulp. Ze hebben niets te verbergen.  

Pesten is anders. Pesten gebeurt stiekem. Wie gepest wordt, kan het niet laten ophouden. De pestkop wil 

het niet laten ophouden. Pesten hoort er niet bij. 

Al deze dingen zijn geoefend in de groep. Er horen spelletjes en gesprekken bij. Er zijn bekende en 

nieuwe woorden bij.  

Het gaat allemaal om het creëren van een klimaat waarin ieder zichzelf kan zijn en kinderen leren een 

bijdrage aan de gemeenschap te leveren.      

 
 



 

 

 

 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


