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NB. belangrijke data die al gepland staan: 

Woensdag 17 april: leerlingen van groep 1 / 2 ’s middags vrij   vanaf 12.30 uur ivm studiemiddag 

leerkrachten

Beste ouders,  

De voorbereidingen voor de Fancy Fair zijn in volle gang, U komt toch ook vrijdag?! 

 

 

Fancy Fair:                                                                  

Vrijdag 29 maart as. houden we onze jaarlijkse Fancy Fair van 17.30 – 20.30 uur. 

In verband met het opbouwen van alle activiteiten en spelletjes zijn alle kinderen ’s 

middags vrij!! 

De Fancy Fair staat in het teken van het thema ‘het verre oosten’ en het belooft weer een waar 

feest te worden. Theetuin, draaiend rad, spelletjes, optredens, leerling werk, schminken, een 

raadspel, enz. enz. De opbrengsten van deze avond zullen worden gebruikt voor activiteiten en 

attributen voor onze leerlingen in en buiten school. Het pimpen van onze school gaat door met het 

verder uitbreiden van onze speeltoestellen buiten en ook onze bibliotheek en ‘extra’  activiteiten 

voor leerlingen kunnen straks weer mede uit deze opbrengsten bekostigd gaan worden. U komt 

toch ook???!!! 

 

Hulp Fancy Fair: We kunnen nog steeds heel veel hulp gebruiken bij de Fancy Fair. Als 

iedereen één keer mee helpt, wordt het nog leuker! 

Het organiseren, maar ook het daadwerkelijk draaien van zo’n Fancy Fair vraagt altijd heel veel 

menskracht. We kunnen dus nog hulp gebruiken bij de ondersteuning van de activiteiten van 17.30 

– 19.00 uur of van 19.00 – 20.30 uur. Ook oud leerlingen, opa’s, oma’s, tantes, ooms, enz. zijn 

welkom om te helpen. Opgeven kan via de leerkracht(en) van uw kind(eren). 

 



 

 

de  aanmelding van nieuwe leerlingen: 

De afgelopen periode hebben we veel enthousiaste ouders en – toekomstige – leerlingen mogen 

rondleiden en ook direct mogen inschrijven. Het waren zeer leuke rondleidingen en ook de twee 

open ochtenden waren heel leuk en gezellig, mede door de aanwezigheid van onze ouders van de 

ouderraad. Het was heel mooi om te horen dat ouders onze school omschrijven als een school 

waar ze veel positieve verhalen over hebben gehoord, waar ze een goed gevoel en helder beeld 

van krijgen als ze zijn geweest en waar ze de ontvangst door leerlingen, ouders en teamleden als 

warm en betrokken ervaren. Ook nu nog staat de deur open voor iedereen die geïnteresseerd is in 

onze school.  

 

Lopende zaken / organisatie: 

Iedereen is druk bezig met de voorbereidingen van de Fancy Fair. Er worden de meest leuke 

‘knutsels’ gemaakt en ook komen er steeds meer verhalen over dit leuke thema. Bent u ook zo 

nieuwsgrierig? Tot vrijdag as. dan maar?! 

 

Volleybaltoernooi 20 maart: 

Een zeer geslaagd toernooi. Sportieve wedstrijden, veel blije koppies en heel veel supporters. 

Organisatie: bedankt! 

 

voetbaltoernooi 10 april:  

Voetbaltoernooi: Op woensdag 10 april as. wordt het voetbaltoernooi gehouden voor de scholen in 

Venhuizen, Wijdenes en Schellinkhout. Altijd leuk, sportief, spannend en gezellig. Een aantal 

weetjes vooraf namens de organisatie:  

 

Ook dit jaar zal er ook weer een beker uitgeloofd worden voor het sportiefste team. Eén voor de 

meiden en één voor de jongens. Deze teams worden gekozen door de andere teams. Je kunt als 

team een ‘blauwe’ kaart geven aan een ander team als compliment voor een sportieve en leuke 

wedstrijd. De Blauwe kaart is een middel om bewustwording van Sportiviteit & Respect te 

stimuleren (initiatief van de KNVB).  

 

 

 



Hoe werkt de Blauwe kaart?  

Overleg na de wedstrijd met het team of er een sportieve wedstrijd is gespeeld en of de 

tegenstander daarom een compliment verdiend.  

Redenen om een Blauwe kaart te geven kunnen zijn: 

           · Een positieve sfeer tijdens de wedstrijd. 

  · Respectvol gedrag van de spelers tijdens de wedstrijd. 

   · Een sportieve houding van de coach tijdens de wedstrijd. 

   · Aanmoedigend en vrolijk gedrag van de ouders tijdens de wedstrijd. 

   · Een opvallend sportief of positief moment tijdens de wedstrijd.  

Verdient de tegenstander een Blauwe kaart? Noteer dit dan op het blauwe formulier. En vermeldt 

ook waarom deze tegenstander een compliment krijgt.  

Als alle wedstrijden zijn gespeeld dan besluit het team met elkaar welke tegenstander het meest 

de Blauwe kaart verdient. Het blauwe formulier oftewel de Blauwe kaart wordt ingeleverd bij de 

wedstrijdleiding. Het sportiefste team ontvangt dan een wisselbeker. Ieder jaar kan deze dan 

gewonnen worden.  

 

Komen we gelijk bij ons volgende punt. Regel genoeg begeleiding om de teams te begeleiden. We 

zijn op ‘visite’ bij de Valken en het is dus erg belangrijk dat we volgend jaar weer gebruik mogen 

maken van hun terrein.  

Kleedkamers netjes achterlaten en goed omgaan met de kantine en het terrein.  

Geen voetbalschoenen in de kantine.  

Reglement woensdag 18 april 2018  

Wedstrijdduur 2 x 15 minuten;  

Geen rust, wel van helft wisselen;  

Geen protesten;  

Bij de meisjes is ook toegestaan om op voetbalschoenen te spelen;  

Er wordt gespeeld op zogenaamde ‘halve velden’;  

Een team bestaat uit een keeper en 7 spelers, 8 spelers in totaal;  

Keeper dient in een keepershirt (andere kleur shirt dan teamgenoten) te spelen;  

Bij gelijk eindigen in de eindstand beslist het doelsaldo;  

Is dat gelijk, dan telt het aantal gescoorde doelpunten;  

In alle gevallen beslist de wedstrijdleiding;  

EHBO is aanwezig; 

De begeleiding dient er voor te zorgen, dat de kleedkamers opgeruimd achtergelaten worden.  

                De wedstrijdleiding 

 

Tot slot:                         

Wacht niet op een goede dag, maak er een…… 

Namens het team, Ingrid

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thema’s, mededelingen en (buitenschoolse) activiteiten voor ouders / verzorgers en leerlingen: 

 

De aanschuiftafel 27 maart ’19 

Voor álle ouders en verzorgers met kinderen in de gemeente Drechterland  

    

Kinderen opvoeden is een belangrijke, uitdagende taak, die niet altijd even gemakkelijk is. Soms 

heb je het idee dat je alles zelf moet uitzoeken.  

Een goede opvoeding vindt plaats in je eigen ‘buurtje’, wissel daarom ervaringen uit met anderen, 

help elkaar! Het is leuk, leerzaam én gezellig om te praten over je kind(eren) en de manier waarop 

je met elkaar omgaat.  

Je komt in contact met andere ouders om over opvoeding te praten en van elkaar te leren. En het 

is ook gewoon gezellig! 

Kinderen hebben veel tijd en aandacht nodig. Er zijn ook momenten dat het jou niet uitkomt. Wat 

doe je als je even rustig met iemand wilt bellen of praten zonder steeds onderbroken te worden? 

Hoe kun jij je kind leren ruzies op te lossen.  

Vind je het fijn eens te praten met andere ouders en deskundigen over de opvoeding? Of alleen te 

luisteren? U bent van harte welkom, neem gerust iemand mee. 

 

 Wie:          Voor álle ouders en andere opvoeders (zoals opa’s en oma’s, de buuf en professionals)  

Wat:          De aanschuiftafel met als thema : DE KRACHT VAN POSITIEF OPVOEDEN  

Waar:      RK Basisschool Het Kerspel   Nachtegaal 1  1616HB Hoogkarspel 

Wanneer: Woensdag 27 maart  staat vanaf 8.30 uur de koffie en thee klaar 

                   We beginnen om 8.45 u en het duurt tot ongeveer 10.15. 

                   Als u later aanschuift is dat ook geen probleem, loop gerust naar binnen!            

 

Linda Besseling jeugdverpleegkundige  (GGD NHN) met Caroline van Duuren Ouder-Kind Adviseur                                      

Voor vragen mail naar  c.vanduuren@drechterland.nl 

       Schuif maar aan……  

 
 

 

ACTIVITEITEN KICKMEE! Maand Maart/April  

Opgeven via www.kickmee.nl  

Het is voorjaar en de zon schijnt weer meer. Wij hebben er zin in, doe jij ook weer mee?! We 

organiseren weer leuke GRATIS activiteiten. Geef je snel op want vol = vol.  

Vrijdag 5 April: Kaarten maken  

Vanmiddag gaat Monique Schoenmaker met jullie kaarten maken op een heel speciale manier. 

Oude tijdschriften gaan we omtoveren tot de mooiste kaarten. Op Facebook hebben we al laten 

zien hoe mooi het wordt. Wie lijkt dit erg leuk om te doen? Geef je dan snel op!!!  

mailto:c.vanduuren@drechterland.nl


Leeftijd: vanaf 7 jaar   Aanvang: 14.45 - 15.45 uur  

Maandag 8 April: Vogelhuisjes maken  

We gaan vandaag een vogelhuisje maken van hout. Lekker met je hamer en spijkers een 

vogelhuisje voor jezelf maken. Wie houdt ervan om met hout werken of om creatief bezig te zijn? 

Geef je dan snel op!!! Let op! NEEM JE EIGEN HAMER MEE !!  

Leeftijd: vanaf 8 jaar   Aanvang: 14.45 - 15.45 uur  

Donderdag 18 April: Paasfilm middag  

We gaan een te gekke paasfilm kijken vanmiddag met z’n allen. Neem je eigen kussen mee zodat 

je lekker kan zitten. En natuurlijk sluiten we af met eieren zoeken!!!   Leeftijd: Vanaf 6 jaar 

Aanvang: 14.45 tot 16.30 uur 

 

Kinderyoga op school 

 

Yoga is leuk en gezond. Je blijft lekker fit en lenig en het maakt je hoofd even leeg.  

Doe je ook mee op maandagmiddag na schooltijd in de kleutergymzaal? 

Voor wie:  Jongens en meiden van 7-12 jaar 

Waar:   Kleutergymzaal Jan Luykenschool 

Wanneer:  Maandag 25 maart, 1, 8, 15 april, 6 en 13 mei van 14.05-15.00 uur 

Kosten:  € 30,- (voor blok van 6 lessen, graag eerste les betalen) 

Vragen/aanmelden:  06-40824204 (Vivian van der Zwaag) vivian.zwaag@outlook.com 
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Mag ik bij jullie logeren?  

Beste ouders en kinderen van school, 

 

Europa Kinderhulp is een organisatie met alleen vrijwilligers en biedt kinderen uit moeilijke 

leefomstandigheden een korte vakantie in Nederland. Deze kwetsbare kinderen krijgen thuis 

nauwelijks de aandacht die ze verdienen. Zij kunnen niet genieten van schoolvakanties zoals jullie 

dat misschien doen.  We bieden deze kinderen een korte vakantie van ruim 2 weken in Nederland.  

Europa Kinderhulp is op zoek naar logeerplekjes voor deze kinderen.  

Gunt u een kind aandacht, duidelijke grenzen, een veilig thuis, waar een kind onbezorgd kind 

mag zijn? Luxe fratsen of dure uitjes zijn niet nodig, gewoon meedraaien in het gezin is voldoende. 

U kunt hiermee een kind een heerlijke vakantie bieden en vaak heeft dit een positief effect op zijn 

of haar toekomst. 

Natuurlijk kan je leuke uitstapjes maken maar maak het niet te gek, de kinderen zijn immers al op 

vakantie. Gewoon dingen die je zelf ook zou doen bij een vakantie aan huis. Veel nieuwe indrukken 

en ervaren hoe een gezinsleven ook kan zijn. Die ervaring dat pakt niemand ze af en is van 

onschatbare waarde! Met weinig doet u veel, zelfs meer dan u denkt, door gewoon te doen! De 

medewerkers van Europa Kinderhulp begeleiden de reizen en staan u bij gedurende de vakantie 

van het kind. 

“Als vakantiegezin van Europa Kinderhulp ontvangen wij in de zomervakantie ruim twee 

weken een vakantiekind in huis. Gewoon meedoen met de dagelijkse dingen; op tijd samen eten, 

lekker buiten spelen en ’s avonds op tijd naar bed. Een vakantiekind mag ervaren hoe het in een 

ander gezin gaat” aldus familie Lakeman.  “Bij ons kwam Benjamin; een jongetje van 8 uit 

Duitsland logeren. De eerste week was een beetje onwennig. Zijn moeder was ziek en kon hem 

niet de aandacht geven die hij verdiende. Hij wilde alles tegelijk doen, wat niet goed lukte. Na een 

aantal dagen draaide hij steeds beter mee. Hij heeft een leuke vakantie gehad en onze eigen 

kinderen hebben een handje vol Duitse woorden geleerd en ervaren wat het is om in een andere 

taal en met handen en voeten te moeten communiceren. 

Een vakantiekind uitnodigen doe je niet voor jezelf. Je doet het voor het kind en je stopt tijdens 

het verblijf kostbare positieve herinneringen in zijn of haar “rugzakje” .  Als er tijdens de vakantie 

een klik is, dan kan het vakantiekind door u opnieuw worden uitgenodigd, voor een volgende 

vakantie. U bouwt een mooie band op en het spreekt voor zich dat dit heel speciaal is! 

 

Durft u de uitdaging aan en wilt u meer vrijblijvende informatie?  

Secretariaat nieuwe vakantieouders: noordholland@europakinderhulp.nl 

Internet:     https://www.europakinderhulp.nl 

Facebook: https://www.facebook.com/europakinderhulp 

Instagram: https://www.instagram.com/europakinderhulp 

 

 

 

 

 

 

Workshop BoekStart: mijn kind en voorlezen 

Voorlezen is gezellig en leuk. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen.  
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Maar welk boekje kies je en hoe lees je het beste voor? Welk taalniveau moet je toepassen en wat 

doe je als je kind niet ‘oplet’ bij het voorlezen?  

Voorlezen is soms best lastig. 

De workshop BoekStart: mijn kind en voorlezen helpt je op een leuke manier antwoorden te vinden 

op deze en andere vragen. Bijvoorbeeld ook hoe je kind leert praten en hoe je hem daarin kunt 

stimuleren.  

Wanneer je voorlezen zelf leuk vindt en er vertrouwen in hebt, geniet jouw kind daar nog meer 

van.  

De workshop is op: 

woensdag 3 april 

Tijd: 9.00-10.30 

Locatie: Bibliotheek Hoogkarspel, Streekweg 220 

Deze inspirerende workshop wordt verzorgd door De Bibliotheek en Logopediepraktijk Wegwijs. 

Wil je meer weten over voorlezen en de taalontwikkeling? Meld je dan aan voor deze workshop via 

www.westfriesebibliotheken.nl /agenda jeugd of info@logopediepraktijkwegwijs.nl  

Deelname is gratis! 
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