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Agenda komende weken
09-09: Verkiezingen leerlingenraad
12-09: Start Roald Dahlweek groep 1 t/m 4
12-09: Kennismakingsgesprekken (facultatief)
12-09: OR
15-09: Leerlingenraad
20-09: Prinsjesdag
22-09: MR
23-09: 1.1 Ontdekkingsreis
30-09: Start week tegen het pesten
30-09: 1.2 Ontdekkingsreis
04-10: Studiedag: leerlingen vrij
05-10: Start Kinderboekenweek 'Gi-ga-groen'

Beste ouders/verzorgers,
Het eerste scheepsjournaal van dit nieuwe schooljaar. Er wordt mij altijd door Laila, de collega die het
Scheepsjournaal redigeert, gevraagd een intro stukje te maken voor het scheepsjournaal. Zo ook dit keer.
Maar ik merk dat ik u eigenlijk weinig te melden heb. En dat is een goed teken. Volgens mij bent u door middel
van brieven, het ouderportaal en de informatieavonden goed op de hoogte gesteld van het reilen en zeilen van
de Klipper in deze beginperiode.
Ik word blij dat ik constateer dat, wanneer ik door de school loop, er rust op beide locaties heerst. Er wordt in
een fijne en ontspannen sfeer hard gewerkt. Zelfs de ontruimingsoefening van gisteren op De Bres verliep
ontspannen en gestructureerd. Zoals het hoort eigenlijk. Alhoewel sommige kinderen het geluid van het alarm
wel erg hard vonden.
Natuurlijk gaat er soms nog wel eens wat mis of komen er conflictjes voor. Dat mag in een kleine samenleving
zoals wij die op De Klipper met elkaar vormen. Het belangrijkste is dat we erover praten, het proberen op te
lossen en ervan leren.

Hartelijke groet,
Tim Toornstra

Directeur
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Schoolreisgeld en ouderbijdrage
Hieronder treft u de bedragen voor dit schooljaar aan voor de vrijwillige ouderbijdrage en schoolreisjes:

schoolreis groep 1 t/m 4 is 30 euro per leerling

Schoolreis groep 5 t/m 7 is 35 euro per leerling

kamp groep 8 is 100 euro per leerling

Ouderbijdrage: 22 euro per leerling

Notulen MR
Hier leest u de notulen van 14-4-2022. De laatste notulen staan ook op onze website.

Bij deze nieuwsbrief zullen wij ook de meest recente versies van de Jaarkalender van beide locaties voegen.
Deze Jaarkalenders staan ook op onze website.

Weekend van de Wetenschap

1 en 2 oktober 2022 WEEKEND VAN DE WETENSCHAP
Weekend van de Wetenschap is er om iedereen, van jong tot oud, op een
toegankelijke manier inzicht te geven in de wereld van wetenschap en
technologie.

EEN UNIEK KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN
Bezoekers krijgen tijdens het Weekend van de Wetenschap een unieke blik
achter de schermen bij organisaties en mogen op plekken komen die normaal
niet zichtbaar zijn voor publiek. Ze ontmoeten echte wetenschappers, zien
restauratoren aan het werk in een museum en doen proeven in laboratoria.

VOOR IEDEREEN VAN 8 TOT 88 JAAR
Weekend van de Wetenschap is geschikt voor (bijna) alle leeftijden. Misschien iets minder geschikt voor de
allerkleinsten, maar vanaf ongeveer 8 jaar kun je volop zelf ontdekken wat de wonderbaarlijke wereld van
wetenschap en techniek allemaal te bieden heeft.

Op 21 september wordt het hele programma voor Weekend van de Wetenschap 2022 bekend gemaakt. Bijna
dus! Kun je niet wachten en ben je nieuwsgierig naar voorproefjes van het festival? Volg Weekend van de
Wetenschap dan op Instagram en Facebook of blijf op de hoogte via de nieuwsbrief
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Groep 1-2BK
In onze groep zijn we tijdens de muzieklessen begonnen met het maken van een vriendenslinger.
Dit sluit heel goed aan bij het eerste blok van de Vreedzame school: 'we horen bij elkaar'.

Met vriendelijke groet, juf Kimberley

Tweetal tekenen groep 6-7DMK
Samen dezelfde kleurplaat inkleuren, maar zonder te spieken! Scherm de kleurplaten af voor elkaar en probeer
goed met elkaar te overleggen. Welk monstertje bedoel jij? En welke kleuren gebruik je?

Vriendelijke groet, juf Michelle

Groep 7-8DD
De kinderen wilden graag een boeken thermometer. Hiermee houden we bij hoeveel boeken we hebben gelezen
in de klas. Als we samen 100 boeken hebben gelezen gaan we iets leuks doen. Wat dit wordt zijn we nog aan
het beslissen…

Met vriendelijke groet, juf Danique

KERSTMUSICAL: Spelers gezocht
Wie o wie vindt het leuk om mee te spelen en zingen in onze kerstmusical? De musical wordt een sfeervolle
musical, met mooie thema's die passen in de tijd rond kerst. We gaan er voor om een passende rol te vinden
voor iedereen die zich opgeeft. Wil je alleen meezingen, dan is dat bijvoorbeeld ook prima.

De repetities zijn gratis en vinden plaats op dinsdagmiddag meteen na schooltijd. Natuurlijk gaan we ook
optreden en zolang Corona geen roet in het eten gooit, treden we ook op voor ouders en kinderen. De exacte
datum daarvan volgt nog.

Voor wie: kinderen vanaf groep 4 t/m 8
Wanneer: vanaf dinsdagmiddag 11 oktober iedere dinsdagmiddag tot aan de kerstvakantie.
Hoe laat: meteen na schooltijd tot 15.30
Waar: Dubloen: In het lokaal van groep 5. Bres: In het muzieklokaal.

Geef je uiterlijk 13 september op bij juf Tanja (t.gardner@talenthoorn.nl) voor de musical op de Bres.
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Geef je uiterlijk 13 september op bij juf Marrit (m.van.hattem@talenthoorn.nl) voor de musical op de Dubloen.

We hopen op genoeg aanmeldingen, zodat we kunnen starten.

Groeten, juf Tanja en juf Marrit

Hulpouders gezocht ontdekkingsreis
Groep 5 t/m 8 gaat weer op ontdekkingsreis, ook wel bekend als 'de cultuurclub'. We zoeken hulpouders op
beide locaties. De workshops zijn heel divers: wolvilten, bruggen bouwen, droomhuis maken, koken, stop
motion filmpjes maken, portret schilderen en meer.

U hoeft geen verstand van zaken te hebben. Wie weet leert u er nog wat leuks bij! Een paar extra handen en
ondersteuning voor de kinderen is wat we zoeken. Opa's, oma's of andere familie/vrienden zijn uiteraard ook
welkom.

Het gaat om vrijdag 23, 30 september en 7 oktober tussen 13.00 en 14.00 uur.
We hopen op enthousiaste reacties. Dan kunnen we veel kinderen blij maken met deze leuke en leerzame
activiteiten. Geeft u zich op bij juf Tanja: t.gardner@talenthoorn.nl. Meld a.u.b. of u hulpouder op de Bres of de
Dubloen wilt zijn.

Met vriendelijke groet, juf Tanja

Cruyff Courts Kampioenschap
Beste jongens en meisjes van groep 8,
Op woensdag 28 september en 12 oktober worden door Team Sport van de gemeente Hoorn de voorrondes van
het Cruyff Court kampioenschap georganiseerd. Wij willen er hier dit jaar aan meedoen. Jullie zullen op één van
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de genoemde data spelen. Het toernooi zal waarschijnlijk plaatsvinden op het Cruyff Court veld aan de
Nachtegaal in de Kersenboogerd. Elke school mag maximaal 1 jongensteam (maximaal 9 jongens) en 1
meisjesteam (maximaal 9 meisjes) inschrijven. Schrijven zich meer kinderen in dan zal er in dat geval een
loting plaatsvinden. Het kan dus zijn dat je je opgegeven hebt, maar toch niet mee kunt doen.

Als je mee wilt doen aan dit toernooi, kun je je opgeven door een mail te sturen naar Merel Albertsma
m.albertsma@talenthoorn.nl (Dubloen) of Edwin Johannes e.johannes@talenthoorn.nl (Bres)
Doe dit uiterlijk donderdag 15 september!
Geef ook in de mail aan of je ouders een team kunnen begeleiden!

Met vriendelijke groet, Edwin Johannes en Merel Albertsma

Naschoolse gymlessen Kersenboogerd 2022-2023

Vanaf de vierde schoolweek gaan we weer starten met de naschoolse gymlessen. Dit jaar gaan wij alle lessen
voor alle scholen toegankelijk maken. Dat betekent dat het zo kan zijn dat de les door andere leerkrachten van
andere scholen uit de Kersenboogerd gegeven wordt. Er is een aanbod van veel verschillende lessen:

Derde gymles: Een derde gymles voor de groepen 3 t/m 8
Kleutergym: Gym voor de groepen 1 en 2
Meidengym: Gym voor alleen meiden. Tijdens deze lessen zullen wij ons bezig houden met gymnastiek:
koprollen, handstand, over de kast springen, aan de ringen zwaaien en ga zo maar door!

Kleding: sportkleding en zaalschoenen
Kosten: geen

Dag Les Tijd Locatie Leerkracht

Maandag Derde gymles
(groep 6 t/m 8)

14.45 -
15.30

Sporthal de Kers Juf Marieke (Ceder)
Meester Marco (Dynamis)

Meidengym 14.45 -
15.30

Sporthal de Kers Juf Merel (Klipper, Montessori)

Dinsdag Kleutergym
(groep 1 en 2)

15.00 -
15.45

Sporthal de Kers Juf Sascha (Wereldwijzer)
Meester Lars (de Tandem)

Derde gymles
(groep 3 t/m 5)

14.45 -
15.30

Sporthal De Bres Meester Ramon (Spectrum)
Meester Marco (Dynamis)

Donderdag Derde gymles
(groep 3 t/m 8)

14.45 -
15.30

Sporthal de Kers Meester Edwin (Klipper, Bres)
Juf Merel (Klipper, Montessori)

Meidengym 14.45 -
15.30

Sporthal de Bres Meester Ramon (Spectrum)
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Geef je snel op want vol = vol *

* Bij inschrijving verwachten wij dat uw kind ook elke week aanwezig is. Mocht uw kind onverwachts een keer niet
aanwezig kunnen zijn, dan kunt u uw kind afmelden bij de eigen gymjuf of meester. Als uw kind 3 keer op een rij
afwezig is halen wij de naam van de lijst zodat het plekje aan een ander kind kan worden gegeven. Let op: De
lessen zijn alleen op schooldagen (ook als er een studiedag op school is). Op feestdagen en in vakanties gaan de
lessen NIET door. Mocht het om andere redenen een keer onverwachts niet door kunnen gaan dan hoort u dat
tijdig van ons.

Het onderstaande strookje kun je inleveren bij jouw (gym)juf of (gym)meester op school:

✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik geef mij op voor de lessen: .......................................................

Naam leerling: …………………………………..………………………………. Groep: …………

School: ……………………………….……………

Telefoonnummer: ………………………………………….. Handtekening ouder/verzorger:

Kinderyoga
Kom in balans met kinderyoga. Iedere week gaat kinderyogajuf Britta op yoga-avontuur. Na een warming-up op
een lekker muziekje doen we yoga oefeningen en yogaspelletjes, alleen of samen.
Massage en ademhalingsspelletjes komen ook iedere les voorbij. We sluiten de les af met een fijne
ontspanning. Wil je ook eens ervaren of yoga bij jou past? Schrijf je dan in voor deze 4-weekse try-out
lessenserie voor maar € 25,-

Namasté, juf B www.hoornbeweegt.nl

Wanneer: donderdagmiddag van 16.00u-17.00u
Waar: Yogastudio Sacha, Gravenstraat 30 Hoorn
Voor wie: alle kinderen van 6 - 12 jaar
Info: kinderyogajufb@gmail.com

Het volgende Scheepsjournaal volgt op 6-10-2022
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