Nieuwsbrief 29 maart 2019
Agenda
1 april:
2 april:
3 april:
4 en 5 april:
5 april:
10 april:
12 april:

Opvoedspreekuur 08.45 uur
Walking dinner bij Resto van Harte (zie flyer)
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Fietsverkeersexamen groep 7 en 8
Generale repetitie Sportiefste school van Nederland
Finaledag verkiezing Sportiefste school van Nederland
Koningsspelen

Schooljaar 2018-2019
Studiedag 3 april
Aankomende woensdag is er weer een studiedag. Met het team gaan we het over PBS
hebben, ’s middags hebben alle SaKS scholen samen een programma op een plek buiten de
school.

Even voorstellen
Beste ouders van de kinderen van de Kardinaal de Jongschool, Ik wil me graag even
voorstellen. Mijn naam is Luc Hanique en ik kom als zij-instromer (leerkracht in
opleiding) het team van de Kardinaal de Jongschool versterken. Ik ben op maandag,
dinsdag en woensdag aanwezig in groep 5, bij juf Maaike en juf Harmanneke. Ik ben
51 jaar en ik woon in Alkmaar met mijn vrouw en vier kinderen. Ik volg mijn
opleiding aan de Ipabo in Amsterdam. Hopelijk tot ziens op het plein of in de
school.

Gezonde school
Landelijke Opschoondag Kooimeer
Beste allemaal,
Dat was een mooie prestatie vorige week zaterdag. Dank jullie wel
voor jullie inzet en hulp!
Veel mensen maakten kennis met de Plastic Recycle Werkplaats en
waren blij verrast door het concept, maar ook door de gezellige
sfeer. Dat kwam natuurlijk door de lekkere hapjes en doordat
iedereen blij meedeed. Wij haalden 143,5 kilo zwerfafval uit de buurt. In heel Alkmaar werd
meer dan 1000 kilo opgehaald. Een topprestatie!

Kleine pauze
Rond 10 uur hebben de kinderen in de klas een kleine pauze. 3 Dagen per week krijgen de
kinderen van school dan een stuk fruit of groente. Wij willen graag dat de kinderen op
maandag en dinsdag ook gezond eten tijdens de kleine pauze. Wilt u daaraan denken bij het
vullen van de broodtrommel? Alles waar chocolade in zit, vragen we u om thuis te laten. De
leerkracht kan u tips geven over wat u mee naar school kunt geven.
Schoolvoetbaltoernooi
Helaas gaat het schoolvoetbaltoernooi voor ons niet door. Vanwege de wind was onze
wedstrijddag afgelast. Nu is de reserve dag op woensdag 10 april, maar dit is ook de dag dat
we met groep 8 naar Den Haag gaan voor de sportiefste school finale dag. Hierdoor is het
voor ons niet mogelijk om met een team en begeleiding de wedstrijd in te halen. Dit is
natuurlijk erg jammer voor de meiden en jongens die er zo’n zin in hadden.
Schoolfruit
Deze week kregen de kinderen sinaasappel, druiven en waspeen. Volgende week krijgen ze
peer, druiven en radijsjes.
Generale repetitie sportiefste school van Nederland
De finaledag van de Sportiefste school van Nederland-verkiezing komt al heel dichtbij. Op
woensdag 10 april gaan we met de leerlingen van groep 8 naar Den Haag om onze school te
vertegenwoordigen als sportiefste school. We worden geïnterviewd, krijgen actieve
workshops en we geven een podiumoptreden.
Er is door groep 8 al weken geoefend om een opvallend optreden te geven. Tijdens het
optreden wordt er een film afgespeeld met al onze sportieve leerlingen, gemaakt door
Jochem van RAWFilm met hulp van Wouter, allebei ouders van onze school.
Kortom iets waar we trots op zijn!
We willen u dan ook graag uitnodigen om naar de generale repetitie te komen kijken. Deze
vindt plaats op vrijdag 5 april van 14.00 tot 14.30 uur in onze gymzaal. U kunt zich hiervoor
aanmelden via de agenda in Social Schools.
Koningsspelen
Op vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. Wij hebben er dit jaar voor gekozen om met de
groepen 5, 6 en 7 naar het Outdoor Park te gaan bij de Hoornse Vaart. Alkmaar Sport heeft
een sportief programma vol obstakels en stormbanen staan. De activiteiten zijn van 9.00 uur
t/m 10.30 uur. De groepen die op school blijven krijgen een Koninklijke gymles van
gymmeester Rick. Via Social Schools zullen we de ouders verder informeren over het
Outdoorpark.

Nieuws van de paascommissie
Pasen en Palmpasen
De periode voor Pasen is weer aangebroken en natuurlijk besteden we tijdens
de komende weken extra aandacht aan het paasverhaal.
In de week voor Palmpasen versieren alle groepen een palmpaasstok. De
leerkracht en de kinderen van de klas bedenken samen aan wie ze de stok
willen geven. Het is de bedoeling dat uw kind in de periode van 29 maart tot
11 april iets kleins (wel verpakt) meeneemt om aan de stok te hangen: een
verpakt snoepje, zakje met een paar chocolade-eitjes, zakje Cup-A-Soup,
theezakjes, tekening, gedichtje, enz.
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om geen paasontbijt maar een paaslunch te houden.
Deze paaslunch houden we op donderdag 18 april . Wij willen u vragen uw kind deze
ochtend een bord, bestek en beker (voorzien van naam) in een plastic tas mee te geven.
Kinderen die ervan houden mogen ook een hardgekookt ei meenemen. Het wordt een
broodmaaltijd. Mocht uw kind allergisch zijn voor bijv. gluten dan kunt u uw kind een
eigen lunchpakketje meegeven.

De kinderen van groep 7 gaan 16 april de kruiswegstaties bekijken in Heiloo.
De ouders van deze kinderen krijgen hierover nog een bericht via Social
schools.

Nieuws van de cultuurcommissie
Dansvoorstelling "Lepeltje Lepeltje"
De kinderen uit de groepen 1 en 2 hebben afgelopen
maandag een kleuterdansconcert bezocht in theater De
Vest. De voorstelling ging over vallen, springen, gooien,
vangen, struikelen en weer opstaan. Daarbij stonden de
thema's vrijheid, geborgenheid en durf centraal. De
kinderen hebben van de voorstelling genoten.
Nogmaals dank aan de ouders die hebben geholpen!

Start lessen cultuurcoach beeldend
Vanaf woensdag 10 april starten de lessen beeldend van cultuurcoach Denise Kamp in de
groepen 1 en 2. Deze handvaardigheid lessen staan in het teken van lente, Pasen en het
verzorgen van dieren. Dit laatste onderwerp is tevens het nieuwe thema van Jeelo. De lessen
zijn iedere week op dinsdag of woensdag tot en met begin juli.

Dansworkshop Buon Appetito!
Welkom in de danskeuken bij dansleraar (en MasterChef) Daniël Sandu. Gezond eten
betekent een gezond lichaam, maar dansen maakt je ook gezond. Of het nu gaat om een
spaghettidans of een dansmenu uit andere landen. De junior Masterchefs worden nu ook
aan het koken gezet met een vrolijk dansfeest rondom of zelfs op de keukentafel. Woensdag
10 april in de grote gymzaal voor de groepen 3, 4, 4/5 en 5 en woensdag 17 april in de
speelzaal voor de groepen 1 en 2. Tip: neem je gymschoenen mee!
Eindpresentaties lessen cultuurcoach muziek
De kinderen van de groepen 3, 4, 4/5 en 5 hebben de afgelopen 3 maanden veel gezongen
en met muziekinstrumenten gewerkt. Cultuurcoach Renée Koper van Artiance heeft op de
woensdagen muzieklessen gegeven in de gymzaal. Woensdag 17 april is de laatste les,
waarbij de kinderen hun podiumkunsten aan hun ouders willen laten zien en horen.
Van 11.05 uur tot 11.25 uur treden groep 3 en groep 4/5 op voor hun ouders in de grote
gymzaal. De deur gaat om 11.00 uur open. Van 11.35 uur tot 11.55 uur is het de beurt aan
groep 4 en groep 5. De deur gaat open om 11.30 uur. Ouders en belangstellenden zijn
uitgenodigd om de eindpresentatie bij te wonen!
Kwinkles 14: Gelijkwaardigheid
Kinderen spelen en werken vaak samen. Uitgangspunt hierbij is dat
ze gelijkwaardig zijn. In de praktijk zien we dat sommige kinderen
snel de leiding nemen, vertellen hoe het moet of zich bemoeien met
hoe andere kinderen het doen. Een natuurlijk proces dat niet altijd
prettig is voor de andere kinderen. Zij kunnen zich ondergesneeuwd
voelen of het vervelend vinden dat het niet gaat zoals zij het graag
willen.
Pas als ze er iets van zeggen, voor zichzelf opkomen, zal er iets veranderen.
Het kind dat de baas speelt krijgt hierdoor de kans om meer rekening te houden met de
wensen en behoeften van anderen. In alle groepen geven we de komende twee weken
passende lessen over dit onderwerp.
Nieuws van de brede school
Na de meivakantie beginnen er weer nieuwe activiteiten van de Brede School: geef je op!
Woensdag 8, 15, 22, 29 mei, 12, 19, 26 juni, 3 juli € 16,00 voor 8 keer
Opgeven via www.stadskidsalkmaar.nl vanaf a.s. maandagmiddag
Op de planken! We maken een toneelstuk
Voor de kinderen van de groepen 1/2 komt juf Chantal op school om een spannend
verhaal te maken. Het begint met een kist met een staart. Een kattenkist? Wie
woont daar? Een kat? Hoe beweegt een kat? Hoe kun je zelf een kat zijn? En welke
vrienden komen er langs? En wat nemen zij mee?
Samen met de kinderen maakt juf Chantal een voorstelling met toneelspelen, liedjes
om te zingen en dansjes.

Op avontuur – reis mee, wordt sterk en ontspannen – Yoga
De kinderen van de groepen 3-4-5 kunnen meedoen aan de yoga. Juf Cynthia
neemt je mee op avontuur… door de verschillende landen waar veel valt te
ontdekken! Zo komen we terecht in de jungle waar we veranderen in de dieren
die daar zijn. We klimmen over de bergen waar we onszelf kunnen omtoveren tot
rots, of misschien ook wel tot de berg zelf! Ook komen we door landen waar
gedanst en gezongen wordt!
Onderweg komen er speciale stenen op ons pad, zoals de vertel-, meditatie- en
toversteen. Ook gaan we op zoek naar kaarten met houdingen, die dienen als
sleutel om weer verder te reizen. Aan het einde van ons avontuur ploffen we
lekker neer om wat uit te rusten. Wie gaat er mee?
Zumba – oefenen en optreden!
En natuurlijk komt juf Denise ook weer, dit keer voor de kinderen van de groepen
6-7-8. Voor iedereen die van dansen houdt, coole moves wil leren en net zo soepel
wil worden als juf Denise zelf is er elke week Zumba!

Team Kardinaal de Jong

