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Rapportgesprekken
Samenwerkkwartier

Beste ouders/verzorgers,

Voor u de nieuwsbrief van maart, dit keer een korte editie.
Vandaag hebben we met elkaar het Carnavalsfeest mogen
vieren. De school was mooi versierd en ook de kinderen zagen
er weer prachtig verkleed uit, er is hard geoefend op
voorstellingen voor elkaar en ook in de Oldeburgh mochten de
kinderen optreden, we hebben er een gezellig dag van gemaakt
met elkaar. Dank aan de vele hulpouders die zich hebben
ingezet om dit feest voor de kinderen te kunnen realiseren.
De aankomende weken staan de oudergesprekken op de
planning.
De leerkrachten zullen de ontwikkeling van uw kind in de klas en
ook de uitslagen van de Cito toetsen met u bespreken.
Nieuwsflitsen
Staking
Vorige keer zijn de stakingen georganiseerd vanuit het
gehele PO (Primair Onderwijs) front. De staking van 15
maart gaat niet over het PO maar vooral over het HBO en
de universiteit. Het team van de Regenboog ziet dan ook
geen aanleiding om aan de staking deel te nemen. Dit
betekent voor de kinderen dat school gewoon open is.
Stembureau
Op woensdag 20 maart kunt u in de aula van de
Regenboog uw stem uitbrengen voor de Provinciale
Staten- en Waterschapsverkiezingen.

Welkom bij ons op
school: James, Jip,
Bente, Ava
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Hemel en aarde
Veel lessen in dit nummer gaan over groei
en levenskracht. Een mooi en terugkerend
motief in het voorjaar, dat nu aan de hand
van het onderwerp ‘tuin’ mooi tot zijn recht
komt. In veel levensbeschouwingen is de
verwondering over de groei en
levenskracht in de natuur een grote
inspiratie.
Ook Pasen staat dit jaar in het teken van tuinen. Het
Paasverhaal speelt zich grotendeels af in de Tuin van
Getsemane en in de tuin van Jozef van Arimatea. In de
klas worden verhalen besproken en opdrachten uitgevoerd,
passend bij het voorjaarsfeest van nieuw leven dat Pasen
is. Zo sluit het Paaskatern goed aan bij het onderwerp Tuin
en de lessen die in de weken rond Pasen op school
gegeven worden.
Oefenen voor het VVN Verkeersexamen
Op 4 april is het VVN theoretisch Verkeersexamen en
daarna stappen ook veel kinderen op de fiets voor het
praktijkexamen. De hoogste tijd dus om de voorbereidingen
te starten. Op school zijn de kinderen van groep 7 al enige
tijd gestart met de voorbereiding. Ook thuis kan er
geoefend worden.
Online oefenen
Oefenen voor het VVN Verkeersexamen kan op
examen.vvn.nl/oefenen. Je vindt er oefenexamens en een
quiz om thuis of op school te kijken wie het meest weet
over verkeer. Ook is er een overzicht van de
verkeersafspraken en -borden die de kinderen moet
kennen voor het examen. Handig!
De Grote Verkeerstest op Nickelodeon
Nickelodeon zendt in samenwerking met Veilig Verkeer
Nederland De Grote Verkeerstest uit.
Hartstikke leuk om samen te kijken in de aanloop naar het
examen! Via de Nickelodeon Play App kunnen kinderen
ook zelf meedoen met de test. Wanneer? Vanaf 3 maart
elke zondag om 18.00 uur.

WEEK VOOR DE
GEZONDE JEUGD
Van 11 t/m 15 maart is
het de week voor de
gezonde jeugd. Deze
week staat in teken van
het thema ’Stap Vooruit’.
In deze week zetten we
extra stappen richting een
gezonde toekomst voor
jongeren. Dat doen we
samen met alle
aangesloten JOGGgemeente en partners
van JOGG. In Alkmaar
gaan we deze week weer
Samen Koken & Samen
Eten in samenwerking
met Albert Heijn en Resto
van Harte, ook nemen
verschillende scholen
deel aan de Rabo AZ
Foodtour en wordt er
aandacht besteed aan
meer beweegmomenten
op een dag.
De activiteiten zijn te
volgen via Social media
van JOGG Alkmaar
@JOGGalkmaar.
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NIEUWSBERICHT Groene Hart Oudorp d.d. februari 2019
Beste mensen,
Wellicht hebben jullie het al vernomen via Oudorpertijden of onze websites. Wij zijn erin
geslaagd om € 30.000, -- te verwerven en wij streven ernaar om het plan voor onze
buurtpark dit jaar af te ronden.
Om herhaling te vermijden verwijs ik naar https://oudorpertijden.nl/februari2019/groene-hartoudorp/ of onze websites.
Wij blijven handjes nodig hebben: de pluktuin verdient nu maximaal aandacht. Er zijn
verschillende momenten waarop u kunt helpen. Bijgevoegd treffen jullie ook een agenda aan
van de komende maand. Deze planning zal regelmatig een update krijgen en worden
vermeld op onze site(s).
Op 13 maart is het Boomfeestdag en planten kinderen van scholen met hun
ouders/verzorgers bomen in de pluktuin. Daaropvolgend op 16 maart planten buurtkinderen
die dat graag ook willen doen echter niet de mogelijkheid hebben via de scholen.
Wij hebben hulp nodig op verschillende fronten: organisatie, groene vingers, snipperpaden
aanleggen, afrasteringen etc. etc. Zie ook onze uitnodiging via de flyer waarbij o.a. een
workshop insectenhotel maken wordt aangeboden.
Meldt u aan via info@groenehartoudorp.nl en doe mee met deze unieke actie.
Vriendelijke groet,
Mark Peterson Secretaris Groen Hart Oudorp
Oudorp info@groenehartoudorp.nl
PLANNING MAART 2019
Datum
2 maart zaterdag

Activiteit

Acties

Laatste trede aanbrengen
GHO Vrijwilligers
van amfitheater. Inspectie
terrein. Start maken met
vervaardiging van
uitzetpaaltjes.
9 maart zaterdag
Voorbereiding ondergrond
GHO Vrijwilligers
pluktuin: Markeren positie
bomen. Vaststellen posities
van afscheidingen.
Houtsnippers aanbrengen op
paden. Inzaaien amfitheater.
12 maart dinsdag
1e levering Levering planten
GHO Vrijwilligers
en palen door kweker.
Levering compost. Sortering
bomen en plaatsing bomen
vlgs. tekening. Aanbrengen
palen en staaldraad.
Plantdag/ Boomfeestdag
De Regenboog De
13 maart woensdag 11:30
uur inloop 11:00 uur start
Scholen planten bomen,
Sterrenzanger Heliomare
samen met wethouder Braak. College
Hulptroepen (koffie thee
GHO Vrijwilligers
limonade/ helpende
handjes).
Uitloop aanbrengen van palen / takkenwallen GHO Vrijwilligers
15 maart vrijdag
2e levering Levering
GHO Vrijwilligers
heesters struiken e.d. door
kweker. Sortering en
markering planten in het
veld.
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16 maart zaterdag
10:30 uur start

22 maart vrijdag
23 maart zaterdag

Buurtkinderen planten
Groene Vingers Kinderen uit
struiken en heesters
de buurt
’s ochtends sorteren van
GHO Vrijwilligers
planten. Planten uitlopen en
plaatsen.
3e levering Levering onder begroeiing en
zaad door kweker.
Planten onder begroeiing,
GHO Vrijwilligers
gras en veldbloemen zaaien
afrasteringen afmaken/
opruimen.

In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u een indeling van de gehele pluktuin inclusief
welke begroeiing we mogen gaan verwachten.

