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HIEP HIEP HOERA
Eline v H., Luca, Lauren, Thieme, Lilian C., Mats 
H., Eline v B., Rosalynn, Owen, Hannah S., Janne, 
Sammie, Lars vd D., Linn, Bibi, Nova, Marit, Alex 
O.

Gefeliciteerd!
& een fijne

verjaardag

KALENDER FEBRUARI/MAART

20 t/m 24 feb.

24 februari
27 feb. t/m 3 mrt.
6 t/m 10 maart

6 t/m 10 maart
8 maart
13 t/m 17 maart
13 t/m 17 maart

Definitieve adviesgesprekken groep 
8
1ste rapport mee
Voorjaarsvakantie

Deze week oudergesprekken gr. 2
Rapport gesprekken gr. 3 t/m 7
Start projectweken “Kunst”
Vervolg oudergesprekken gr. 2
Vervolg rapport gesprekken 3 t/m 7

VOORWOORD

Beste ouders en verzorgers,

Afgelopen maandag heeft het team een inspirerende dag gehad. We zijn o.a. aan de slag geweest met Kunst van 
het lesgeven. Dit was de derde trainingsdag. Door deze training leert het team om het lesgeven effectiever en 
coöperatiever te maken. De leerkrachten gaan hier ook samen mee aan de slag, want net zoals dat kinderen van 
elkaar leren, leren leerkrachten ook van elkaar.

Wij willen iedereen bedanken voor het invullen van het tevredenheidsonderzoek. Als wij alles geanalyseerd 
hebben, zullen wij een terugkoppeling geven waar we mee aan de slag kunnen gaan. De ouderenquête kunt u nog 
tot 11 februari invullen, mocht u dit nog niet hebben gedaan.

Verder zijn we op school bezig met de plannen voor volgend schooljaar. Zoals u weet hebben we toestemming van 
de gemeente gekregen voor twee extra lokalen. Deze twee lokalen worden gebouwd bovenop de oorspronkelijke 
teamkamer (nu lokaal groep 8). Door de uitkomst van een verplicht Flora en Fauna onderzoek vanuit de gemeente 
is er uitstel voor de bouw gekomen. Er moet eerst uitgesloten worden of er geen vleermuizen aanwezig zijn. De 
plannen voor de bouw liggen klaar, maar het is wachten op de gemeente. Dit betekent dat de twee lokalen nog 
niet gerealiseerd kunnen worden aan de start van schooljaar 2023/2024. De gemeente gaat zorgen voor een 
noodlokaal op het schoolplein. Niet ideaal, maar wij zijn blij dat er mogelijkheden zijn.
Wanneer de bouw van start gaat is nog niet bekend. Binnen TWijs helpt iemand met dit proces en communicatie 
met de gemeente, zodat we goed op de hoogte worden gesteld van ontwikkelingen. Als er nieuws is, stellen we u 
weer op de hoogte. Momenteel zijn we naar de mogelijkheden aan het kijken hoe we de groepen verdelen over 
de lokalen en de rest van de formatie. Dit zal nog even duren voordat we u hierover kunnen informeren.

We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden door u via de nieuwsbrief te informeren over de 
ontwikkelingen. Uiteraard mogen vragen altijd gesteld worden.

Verder staat er in dit journaal nog twee pagina's met ander nieuws. Wij wensen iedereen weer een prettig 
weekend!

Frederieke & Melissa
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Misschien heeft u het om u heen al wel gehoord. Wij 
hebben maar beperkt plek voor nieuwe leerlingen. 
Dit betekent dat het kan zijn dat ouders hun kind op 
een andere school moeten inschrijven. Wij hebben 
wel een wachtlijst waar ouders zich kunnen 
inschrijven als er geen plek is, maar dit geeft geen 
garantie dat er ooit een plek vrijkomt. 
De Spaarne school heeft nog wel plek voor nieuwe 
leerlingen waar wij al vol zitten. Daar zijn wij blij 
mee, zodat we niet ouders hoeven teleur te stellen 
dat hun kind niet buiten het dorp naar school moet. 

Het ligt aan het leerjaar of er nog plek is. Ouders die 
graag hun kind op de Adalbertus willen hebben, 
adviseren we daarom tijdig contact op te nemen. 

Voor broertjes of zusjes van leerlingen is altijd plek. 
Zou u deze toekomstige leerlingen zo vroeg mogelijk 
willen inschrijven? Zo houden wij goed overzicht op 
hoeveel plekken er nog over zijn voor nieuwe 
leerlingen. 

AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Sportfever is een sportieve kinderopvang, wij bieden opvang aan kinderen van 1,5 tot 13 jaar. Na een gezonde boterham 
en een lekker stuk fruit gaan we actief aan de slag. Bij Sportfever geloven we in de kracht van bewegen en een vitale 
leefstijl, waardoor de kinderen lekker in hun vel zitten. Wij willen alle kinderen op een actieve manier kennis laten maken 
met verschillende sporten na schooltijd, om op deze manier hun motorische, sociaal-affectieve en cognitieve groei 
spelenderwijs te stimuleren. Sportfever verzorgt de opvang altijd in een sportieve omgeving. 
Op dit moment zijn we aan het kijken naar de mogelijkheden om in Spaarndam een SportBSO te openen vanaf het 
nieuwe schooljaar. Graag vertellen wij u ons verhaal tijdens de kennismaking bij de Sint Adalbertusschool op 20 
februari om 20.00 uur. Aanmelden voor deze kennismaking kan tot 16 februari.

Wilt u bij interesse een mail sturen naar kindplanning@sportfever.nl Alvast bedankt en tot 20 februari!

Mocht u aan de hand van deze mail nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag.
Met sportieve groet,

Brenda de Nijs

Manager Kinderopvang en Events

023-2100300 - manager@sportfever.nl

OPENAVOND BSO SPORTFEVER 20 FEBRUARI 

Rooster ‘ouders in de school’ OB –
kerstvakantie tot voorjaarsvakantie

maandag Groep 1/2C

dinsdag Groep 1/2A

woensdag Groep 1/2B

donderdag Groep 3

vrijdag Groep 2/3

HERINNERING OUDERS ONDERBOUW

Elke vakantie tot vakantie hebben we voor de 
onderbouw een rooster opgesteld voor het mee naar 
binnenlopen. Op de andere dagen is het ook echt de 
bedoeling dat de leerlingen van groep 1 t/m 3 
zelfstandig naar binnenlopen. 

Wilt u als ouder helpen om de zelfstandigheid van 
uw kind te bevorderen? In de school is altijd 
personeel aanwezig om uw kind te helpen, mocht 
dat nodig zijn. 
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GEEN FOTO'S OP SCHOOL EN OP HET SCHOOLPLEIN

Sinds vorige week hangt er bij de ingangen 
van onze school een bord met daarop het 
verzoek niet te fotograferen of ander 
beeldmateriaal te maken.

In het kader van de privacy is het maken en 
online delen van foto's en filmpjes in en 
rond de school en tijdens schoolactiviteiten 
(denk hierbij aan de sportdag en 
het schoolreisje) alleen toegestaan na 
overleg met en toestemming van de 
directie.

Wij rekenen op uw medewerking.
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