
 
Vrijdag 24 mei 2019 

 

Agenda: 
 
Maandag 27 mei  Juf Sanne afwezig, Sophia Soellaart voor groep 3.  

Dinsdag 28 mei Juf Sanne afwezig, Sophia Soellaart voor groep 3.  

Martina Boomker afwezig i.v.m. netwerkbijeenkomst intern begeleiders 

Dinsdag 29 mei Studiedag, alle leerlingen zijn vrij! 

Donderdag 30 mei Hemelvaart, alle leerlingen zijn vrij! 

Vrijdag 31 mei Alle leerlingen zijn vrij! 

Maandag 3 juni Korfbalclinic gymgroepen 3 t/m 8 

Dinsdag 4 juni Annemarie van Rixel is jarig, van harte gefeliciteerd!  

Woensdag 5 juni  Martina Boomker afwezig i.v.m. bijscholingsdag 

Plusklas groep 5 t/m 8 

Donderdag 6 juni Petra Kuijs afwezig i.v.m. bijeenkomst personeelsraad 

Vrijdag 7 juni  Petra Kuijs afwezig  

Korfbalclinic gymgroepen 3 t/m 8 

 

 
De jarigen van de komende twee weken: 
 

Zondag 26 mei:  Elise Mol (6 jaar) 

   Evy van Hilst (7 jaar) 

Maandag 27 mei:  Anaïs Jolivet (11 jaar) 

Donderdag 29 mei:  Jairo Kruisland (10 jaar) 

Zaterdag 1 juni:  Noa Pervan (13 jaar) 

Zondag 2 juni:  Mick de Jong (5 jaar)  

   Brett van Riet (5 jaar) 

Dinsdag 4 juni:  Olivia Wielenga (10 jaar) 

Donderdag 6 juni: Kyan Maan (8 jaar) 

 

 

Welkom! 
 

Elissia Ledoux , Liam Kuijs, Keet Snijder en Troy Bijvoet zijn vier jaar geworden en mogen nu iedere dag 

naar school. Elissia en Liam zitten in groep 1/2C bij juf Tamara. Keet en Troy bij juf Nienke.   

Wij wensen Elissia, Liam, Keet en Troy veel plezier èn succes op de Binnenmeer! 

 

 

Schoolfeest 

 
Afgelopen donderdag heeft de hele school kunnen genieten van het schoolfeest onder leiding van 

‘Drum4Fun’. Verdeeld over de bouwen kregen de leerlingen ‘djembé’ les. De groepen 1/2 samen, de 

groepen 3, 4 en 5 met elkaar en de groepen 6, 7 en 8. Het luide getrommel werd tot ver in de omstreken 

gehoord! Op school stonden springkussens klaar, waar alle groepen zich op konden uitleven. Iedereen 

werd nog verwend met een zakje chips en limonade. Tot slot heeft ‘Drum4Fun’ alle eindjes aan elkaar 

geknoopt en werd er een fantastisch optreden gegeven door alle groepen in de gymzaal. Geweldig om te 

zien dat er ook zoveel ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden kwamen kijken!  

 

Nog een kleine impressie van de hele dag… 

  



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

      Schoolfeest  

op de Binnenmeer!  



Alle groep 7 leerlingen zijn geslaagd voor  
het verkeersexamen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Van harte gefeliciteerd! 
 

 

In Uitgeest starten kinderen de zomervakantie sportief! 
 

 

De buurtsportcoach van Uitgeest, Chantal Thomas, organiseert in de eerste week van de 

zomervakantie sportieve middagen voor kinderen van 7 t/m 12 jaar oud. Op maandag 15 

juli of donderdag 18 juli kunnen zij van 12.30-17.00 uur meedoen aan leuke sportieve 

workshops op de velden van Mixed Hockey Club Uitgeest. Er zijn maar een beperkt aantal 

plaatsen beschikbaar, aanmelden kan online via www.hollandsportbv.nl/zomervakantie-

activiteiten-uitgeest. De eigen bijdrage bedraagt € 5,- per middag. 

 

Het duurt niet lang meer voor de zomervakantie zich aandient. Waar de één zich verheugt 

op een vakantie buiten de deur, is het niet voor iedereen gebruikelijk dat de familie er in de 

zomer op uit gaat. Speciaal voor alle thuisblijvers organiseert de buurtsportcoach van 

Uitgeest sportieve middagen in de eerste week van de vakantie. Voor maar € 5,- kunnen 

kinderen in de leeftijdscategorieën 7/8, 9/10 en 11/12 jaar zich vermaken met sportieve 

workshops. Op maandag staat Kickboks (Liefting Fit), Voetbal (Voetbalschool Kick) en 

Skaten (This is Soul) op het programma. Op donderdag gaan de kinderen dansen 

(JustDance), bootcampen (Liefting Fit) en hockeyen (MHCU). 

 

Aanmelden 

Aanmelden kan vanaf 8 mei via www.hollandsportbv.nl/zomervakantie-activiteiten-uitgeest. 

Kinderen kunnen zich voor één middag aanmelden en aangeven of ze interesse hebben 

een tweede middag mee te doen als er plaatsen over zijn. Per leeftijdsgroep en middag zijn 

er slechts 12 plaatsen beschikbaar. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Chantal 

Thomas via 06-43041145, c.thomas@alkmaarsport.nl.  
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