Nieuwskraker
nr. 11, 12 februari 2018

Agenda
12 februari
13 februari
14 februari
15 februari
16 februari
17 feb t/m 4 mrt

: Inloopkwartier Bovenbouw
: Inloopkwartier Middenbouw
: Inloopkwartier Onderbouw
: sluitingsdatum (digitaal) inschrijven
: sluitingsdatum invullen enquête
: Voorjaarsvakantie (2 weken voor de leerlingen)

Mededelingen
Oproep: vul svp de enquête in
Als het goed is, hebben alle ouders inmiddels een link ontvangen die leidt naar een enquête. De MR wil
hiermee o.a. evalueren hoe ouders de nieuwe schooltijden ervaren, en het zelfstandig naar de klas gaan
van de kinderen. Invullen kan nog tot en met 16 februari. Alvast heel veel dank voor het invullen!
NB: Geen link ontvangen? Gebruik deze link https://www.survio.com/survey/d/notenkraker en vul de
enquête alsnog in.

Aanmelden broertje/zusje
Vergeet u niet, wanneer u een jonger kindje heeft, uw kind tijdig aan te melden bij de administratie
middels het aanmeldformulier? Uw kind heeft voorrang, mits uw kind binnen de gestelde tijd is
aangemeld.

Ouders gezocht op don. 22 en vrij. 23 maart
De schoolfotograaf komt weer mooie foto's maken van al onze leerlingen. Wij zoeken enthousiaste ouders
die willen helpen bij dit logistieke proces. Groepen ophalen, groepen terugbrengen, de oudste kinderen
broertjes en zusjes laten ophalen etc. Vindt u het leuk om hierbij te helpen, opgeven kan door een mail te
sturen aan info@bsdenotenkraker.nl of bij Wilma (administratie) langs te lopen. Met een paar uur of een
dagdeel hulp zijn we al erg geholpen.
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Verlof buiten de schoolvakanties
Een aanvraag voor één of meer vrije dagen heet een aanvraag voor extra verlof. Een aanvraag moet acht
weken van te voren schriftelijk ingediend worden bij de schooldirecteur. De formulieren hiervoor kunt u
via onze administratie krijgen. De directeur beslist bij een verlofaanvraag van tien schooldagen of minder
en moet zich hierbij houden aan de regels van de leerplicht. Eerder op vakantie gaan of later terugkomen
kan niet, dit is een vorm van ‘luxeverzuim’. De leerplichtplusambtenaar controleert dit. Wilt u meer
informatie over verlof en leerplicht? Kijk dan op http://www.bureauleerplichtplus.nl.

Even voorstellen: juf in 6a
Beste allemaal,
Als nieuwe juf van groep 6a, die ik sinds kort samen met meester Oussama onder mijn hoede heb, zal ik me
even voorstellen. Mijn naam is Hanneke van der Jagt en ben 54 jaar.
Ik woon in het altijd mooie Edam en ben getrouwd met Christiaan Wijnandts. Hij is tevens de
schoolfotograaf, maar dit berust op louter toeval! Wij hebben twee kinderen: Joop (19) en Femke (17).
Van jongs af aan wilde ik schooljuffrouw worden en dat werd ik dan ook. Via stage kon ik vrijwel direct aan
het werk in Volendam en kwam ik, grotendeels, in het speciaal onderwijs terecht. Na twintig jaar vond ik
het welletjes en besloot het onderwijs te verlaten. En dan?
Ik kon aan de slag als verkoopmedewerkster bij patisserie Holtkamp aan de Vijzelgracht, hier in de
hoofdstad. Na vijf jaar citroenmerengue taartjes en garnalenkroketten (wèl lekker!) stapte ik, voor ruim vijf
jaar, over naar broodbakker Peter Gorter in mijn eigen woonplaats Edam.
Hard werken, best gezellig (hoeveel speltbrood soorten wil je hebben?) maar in de loop der tijd begon het
te kriebelen om tòch terug te keren in het onderwijs.
Toen mijn nicht Margje van Vliet (ik ben haar tante en haar kinderen zitten op De Notenkraker) mij tipte,
dat er een vacature voor drie dagen was dacht ik: ‘Dit moet ik doen!’ En zó is het gekomen!
Na twaalf jaar weer terug…
Enerzijds is alles nog steeds vertrouwd, anderzijds heeft de tijd niet stil gestaan. Er komen veel nieuwe
dingen op me af, maar ik krijg alle hulp en advies van collega’s èn van de kinderen. Dat doet me goed!
Ik ga met nieuwe energie aan de slag op De Notenkraker onder het motto: ‘Willen = kunnen!’
Gegroet,
Hanneke van der Jagt.

Openbare danslessen
Iedereen is voor de voorjaarsvakantie weer van harte welkom om te kijken hoe er ook in de danslessen
naar de toekomst word gekeken, hoe stuntelige obers een restaurant runnen en hoe groep 8 in hun
allerlaatste openbare dansles van hun schoolcarrière met materiaal danst!
Do 15 feb
8.30-9.30
9.30-10.20
10.20-11.10
11.15-12.15
13.00-13.50

8A
3A
3B
8B
3C
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Vrij 16 feb
8.35-9.15 1/2 B
9.15-9.55 1/2 E
10.00-10.40 1/2 A
11.20-12.00 1/2 D
13.00-13.40 1/2 G
13.40-14.29 1/2 F
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Specials van groepen 1/2 g en 1/2 e
Groep 1/2g
In het hoofdgebouw zie je de kleuters van groep G regelmatig met een mooie ketting rondlopen. Het is de
Opstekerketting. Die maak je niet zelf maar krijg je opgehangen als een ander kind je een complimentje
wilt geven. Daar worden we blij van. We worden van nog veel meer dingen blij, en mochten daarover
tekenen tijdens het Vreedzame school-blok “We hebben Hart voor elkaar”.
Naast het gevoel Blij, hebben we het ook over Verdrietig, Bang en Boos. Lotte wordt bijvoorbeeld blij van
Barcelona, Lieve is verdrietig vanwege haar verloren visje en Esteban kan bang worden van dino‘s die je
opeten. We praten en tekenen erover en helpen elkaar als het gevoel niet fijn is.

Tijdens het Kleuterplein thema Restaurant staat er een tafel voor 2 in ons eigen Chinese restaurant. De
gasten kiezen van de menukaart, de ober neemt de bestellingen op en de kok maakt het eten. Na afloop
rekenen we af met 1, 2 of 5 euro.

Het leuke van een Chinees restaurant is dat we nog een paar woordjes en letters extra leren! Op lange
stroken tekenen en schilderen we streepjes, waardoor Chinese woordjes ontstaan.
We hebben het in 1-2G supergezellig met elkaar!
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Groep 1/2e
Wij eten ons buikje rond, het mag met vork en mes, maar in ons restaurant hoort het eigenlijk met stokjes.
Wij hebben namelijk een Chinees-restaurant waar u plaats kan nemen. De bediening neemt uw bestelling
op, en zal ook netjes afrekenen. Zoals u op onze menukaart kan zien, vallen de prijzen bij ons wel mee.

Ook dekken wij thuis voortaan gemakkelijk de tafel, want wij weten precies wat je nodig hebt, waar het
moet staan EN hoe je het schrijft. Knap hè?

In de keuken wordt niet alleen Chinees gekookt. Een gewoon gebakken ei blijft een favoriet van Rumeysa
en Alexander wordt blij van bloemkool. Rosa bakt pannenkoeken waar je sterk van wordt, met spinazie. Zo
is er voor ieder wat wils.

En om het lekker zoet af te sluiten.... verrassen wij jullie met een ijscoupe of een lekker taartje. Ons
restaurant is nog één week open. U kunt nog voor een paar plekken reserveren. Wij nemen namelijk netjes
de telefoon aan en horen graag wanneer u komt en met hoeveel.
Groetje,
De kinderen van 1/2 E
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