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Klasseninformatie

Klasseninformatie
Bij deze Nieuwsbrief is een bijdrage van groep 4 toegevoegd.
U kunt de bijlage ook vinden op onze site in de rubriek KLASSENINFORMATIE.
De volgende keer zal groep 5A een bijdrage verzorgen.
Enquête Sociale Veiligheid voor ouders
Vorige week vrijdag zijn anonieme inlogcodes meegegeven aan de kinderen van ouders die de
enquête nog niet hadden ingevuld.
Op dit moment hebben 85 ouders de enquête ingevuld en we hopen dat dit er nog veel meer
worden.
Wilt u dit in de komende week voor ons doen? We kunnen dan de gegevens richting inspectie en
richting Scholenopdekaart.nl zenden. BIj voorbaat dank!
Enquête Sociale Veiligheid voor leerlingen
In de afgelopen weken hebben de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 ook een vragenlijst Sociale
Veiligheid ingevuld.
De uitslag was gelukkig heel positief. Het gemiddelde cijfer voor het welzijn was van 7,0 tot 7,6. Het
gemiddelde cijfer voor de sociale en fysieke veiligheid was van 7,6 tot 8,2.
Het totaal-cijfer dat de leerlingen aan de school gaven was 8,2. Op de site scholenopdekaart.nl kunt u
dit allemaal terugvinden.
Aanmelding nieuwe leerlingen
Maandag 11 maart Open Avond vanaf 19.00 uur.
Dinsdag 12 maart Open Middag vanaf 14.30 uur.
Zie uitgebreidere informatie in Nieuwsbrief 11 en op onze website.
Zorgwekkend!
Zoals in de media al veelvuldig naar voren is gekomen, zal er op vrijdag 15 maart weer een landelijke
onderwijsstaking gaan plaatsvinden. Op deze dag zullen de leerkrachten van onze school echter niet
gaan staken. De leerlingen hebben dan dus een gewone lesdag.
We willen echter wel benadrukken dat wij ons grote zorgen maken over het basisonderwijs in
Nederland. Vanuit het ministerie zal het beroep van leerkracht een stuk aantrekkelijker moeten
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worden gemaakt. Over een paar jaar is er op alle scholen een tekort aan leerkrachten en zullen
leerlingen hierdoor stagneren in hun ontwikkeling.
Oplossingen zijn nog niet voorhanden. Plofgroepen zijn onwenselijk en via de computer thuis al het
schoolwerk laten doen, is af te raden. Kortom: er moet wat gebeuren en daarom willen wij u vragen
om via de onderstaande link de petitie te ondertekenen. (Investering: 30 seconden!)
Uit uw bezorgdheid zodat de mensen die het voor het zeggen hebben een duidelijk signaal krijgen. Bij
voorbaat dank!
www.investeer-in-onderwijs.nl/petitie/53946
P.s.
Op 1 maart ging de link via mail naar alle ouders toe en binnen een paar minuten vloog het totaal
aantal ondertekenaars van onze school omhoog!

Dit is een tussenstand.

Nieuws uit de kleuterbouw
Afgelopen maandag kwam meester Bart in beide klassen een doos brengen met allerlei spullen. In de
doos zat een rekenmachine, allerlei cijfers, een rekenrekje, een zandloper, geld en ook een mooi
voorleesboek ‘Het cijferwinkeltje’ van schrijvers Busser en Schröder. De spullen zien er zo mooi uit,
dus dat wordt meteen ons nieuwe thema. We doen nu memory met cijfers, maken een telrups,
rekenen met geld, sorteren de cijfers. Er is zelfs een ondeugend cijfertje dat zich steeds verstopt.
Vraag uw kind er maar eens naar.
Als uw kind de laatste tijd meer Engelse liedjes zingt, dan komt dat door ons nieuwe boek Zinglish.
Geweldige liedjes die zowel in het Nederlands als in het Engels gezongen kunnen worden.
Bij juf Anne in groep 1-2B zijn Hermès Schouten en Ziñoh Ignacio begonnen. Bij juffrouw Karin is deze
week Lara Ali erbij gekomen. Leuk dat jullie bij ons gestart zijn, veel plezier op school.
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Definitief advies groep 8
Vorige week zijn alle kinderen van groep 8 op gesprek geweest samen met hun ouder(s). Tijdens dit
gesprek kregen de kinderen hun definitief advies voor het voortgezet onderwijs. De kinderen gaan
zich nu inschrijven voor hun nieuwe school. Dit jaar gaan er 10 kinderen naar De Dijk, 9 naar ‘t
Wiringherlant, 2 naar d’Ampte en 3 naar het Clusius college. Sommige kinderen gaan tweetalig
onderwijs volgen. Het duurt nog even, maar volgend jaar gaan de kinderen naar hun nieuwe school!
HVC
Afgelopen maandag heeft groep 8 een bezoek gebracht aan de huisvuilcentrale in Alkmaar.
Voorafgaand aan dit bezoek hebben de kinderen gewerkt aan het project ‘Watt ‘n zooi’. Tijdens dit
project is aandacht besteed aan duurzame afvalverwerking en onderwerpen als hergebruik van afval,
energie uit afval en afscheiding. Tijdens het bezoek aan de HVC hebben de kinderen uitleg gekregen
over de verbranding van afval en hoe de vrijgekomen warmte wordt ingezet. Wist u bijvoorbeeld dat
het AZ stadion volledig wordt verwarmd door warmte gewonnen uit verbranding van afval?!
Miranda Mania
Groep 8 heeft samen met de andere kinderen op onze school lege flessen ingezameld voor Miranda
Mania. Het totaalbedrag van de lege flessen is: € 102,50. Dit geld gaat o.a. naar de stichting
Melanoom en inloophuis Medemblik. Goed gedaan!
Aanstaande vrijdag gaan de kinderen van groep 8 nog 45 minuten lang spinnen in de Muiter voor
Miranda Mania. Zet hem op groep 8!
Blauwe schuit
Groep 7 en 8 gaan volgende week dinsdag 12 maart op bezoek bij de Blauwe schuit in Hoorn. De
kinderen volgen daar een workshop speksteen of striptekenen. De kinderen van groep 8 hebben deze
dag continurooster en zijn om 14.00 uur uit. De workshops voor groep 7 zijn al eerder in de ochtend
en volgen het normale rooster.
Gedragsregel van de maand

We zijn zuinig op onze spullen en die van een ander.
We zijn ook zuinig op de schoolomgeving.
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Voortbestaan Avondvierdaagse in Medemblik?
Dit jaar zal de Avondvierdaagse nog gewoon doorgaan, maar er is nog veel onzekerheid over de
Avondvierdaagse 2020.
De vrijwilliger, die dit prachtige evenement waar ongeveer 500 kinderen aan meedoen, gaat na dit
jaar stoppen met de organisatie. Er hebben zich nog geen vrijwilligers bij de Wandelclub Medemblik
gemeld. Laten we hopen dat dit wel gaat gebeuren.
Resultaten Maria-Bernadette school
Twee weken geleden werden we in het Noordhollands Dagblad in een artikel over eindresultaten
basisonderwijs nog genoemd. Dat was een stukje mooie reclame!
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