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Vrijdag 24 februari 2023
Week 08

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/APRIL

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
7 april
10 april
18 en 19 april
21 april
24 april t/m 5 mei

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
Goede vrijdag VRIJ
2de Paasdag VRIJ
IEP eindtoets groep 8
Sportdag
Meivakantie

VOORWOORD

Beste ouders en verzorgers van de Adalbertus,

Vandaag zijn vanaf groep 3 de rapporten meegegaan naar huis. Na de voorjaarsvakantie heeft u met de 
leerkracht van de groep (en vanaf groep 6 met uw kind) een gesprek over de ontwikkeling van de het eerste 
half jaar in de groep. Natuurlijk kunt u dan ook vragen stellen over het rapport. 

De woensdag na de voorjaarsvakantie starten we met de projectweken. De projectweken hebben als 
schoolbreed thema Kunst, waarbij elke klas zich zes weken lang gaat verdiepen in een kunstenaar en een 
kunststijl a.d.h.v. lessen en activiteiten. De kunstzinnige activiteiten zullen plaatsvinden in de klas en alle 
groepen zullen ook een uitstapje gaan maken naar een museum. Deze projectweken sluiten wij af met een 
kijkavond op dinsdag 22 april om 17:30 u, waar u binnenkort voor wordt uitgenodigd. 

Verder hebben wij verschillende bijlages bijgevoegd in dit journaal, zoals een brief vanuit het bestuur. Hierbij 
kunnen we het nieuws openbaar gaan maken, dat de zoektocht naar een nieuwe directeur geslaagd is! In de 
brief wordt dit uitgebreid verder uitgelegd en op pagina 2 stelt de nieuwe directeur, Ilja Booms, zich voor. 
U zal haar vast en zeker een keer tegenkomen na de voorjaarsvakantie. 

In dit journaal ook het nieuwe rooster voor het mee naar binnenlopen van ouders in de onderbouw.

Wij wensen u een prettige voorjaarsvakantie! 

Met vriendelijke groeten,
Frederieke en Melissa 
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DOEJEMEEATERLIER

VAN HARTE WELKOM

EVEN VOORSTELLEN

Lucas in groep A en Julie in groep B
Wij wensen jullie en jullie ouders heel 
veel plezier op de Adalbertusschool.

In de voorjaarsvakantie is er een creatief dagkamp
bij het "doejemeeatelier" in Spaarndam, misschien 
leuk als er ouders zijn die 2 maart nog problemen 
met de opvang hebben. Er is die dag een leuk 
programma samengesteld.

Zie bijlage! 

Ella van Kaam
doejemeeatelier.nl

Beste ouders van de Adalbertusschool,

Ik ben Ilja Booms, 46 jaar, woon met mijn vriend, 
dochter van 11 jaar oud en onze dierenbende in 
IJmuiden.

Na mijn studie aan de landbouwuniversiteit van 
Wageningen ben ik in 2002 als zij-instromer aan het 
werk gegaan in het basisonderwijs. Na een aantal 
jaren voor de groep te hebben gestaan, heb ik vanaf 
2006 de overstap gemaakt naar een directiefunctie. 
Eerst binnen Haarlem en vervolgens acht jaar in 
Amsterdam. En nu ben ik alweer bijna zeven jaar 
werkzaam als directeur op de Brandaris in Haarlem.

En nu Spaarndam! Ik heb er ontzettend veel zin in om 
de kinderen en ouders van de Sint Adalbertus de 
komende maanden te ontmoeten en leren kennen.
Tot de zomervakantie voor 2 dagen in de week en 
daarna ben ik 4 dagen aanwezig. Tussen de 
voorjaarsvakantie en Pasen voornamelijk op de 
dinsdag en donderdag. Samen met Melissa en het 
team hoop ik de komende jaren het onderwijs op 
onze school nog mooier te maken dan het nu al is!

Met vriendelijke groeten, 
Ilja Booms

Rooster ‘ouders in de school’ OB –
voorjaarsvakantie t/m meivakantie

maandag Groep 1/2B

dinsdag Groep 1/2C

woensdag Groep 2/3

donderdag Groep 1/2A

vrijdag Groep 3

ROOSTER ONDERBOUW

Het is ontzettend fijn om te zien dat de 
onderbouwkinderen zelfstandiger de school in 
komen lopen. Na de voorjaarsvakantie verandert 
het rooster voor het mee naar binnen lopen bij de 
onderbouw weer. Hierbij het nieuwe rooster.
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DOE-MAAR-MEE-ORKEST
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