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Taaldorp Engels: Engels spel en heerlijke traktaties!  

 

       

PBS  Respect 
 

 We kijken elkaar aan tijdens luisteren en 

spreken 

 Fouten maken mag, we zijn op school om te 

leren 

 We behandelen anderen op dezelfde wijze 

als waarop we zelf behandeld willen worden 

 

In deze derde nieuwsbrief van dit schooljaar 

belangrijke dingen om met u te delen.  

Nieuw schoollogo 

Op dinsdag 20 november is voorafgaand aan de 

inloopavond het nieuwe logo van de school onthuld. 

Twee kinderen van groep 8 mochten het doek 

verwijderen. Wat een mooi en sprekend logo! Alle 

kinderen hebben om dit te vieren een leuke gadget 

gekregen: een sleutelhanger zaklampje. Monique 

Opdam heeft tijdens de onthulling een toespraak 

gehouden. Afscheid van de paraplu waar iedereen 

veilig onder kon staan en verder met het motto: 

beweging, structuur en creativiteit. 

Het nieuwe logo zal ook doorgevoerd worden op de 

website,briefpapier,nieuwsbrief,sporttenues,banners, 

etc. 

Taaldorp 

Wat een leuke Engelse ochtend hadden alle kinderen 

op woensdag 14 november. Alle groepjes werden 

begeleid door leerlingen van het Jac.P Thijsse. De 

spellen en activiteiten zijn door de werkgroep Engels 

bedacht en ontwikkeld. 

De ouders hebben zich die ochtend ingespannen om in 

de kantine de heerlijke Engelse scones en cakejes te 

serveren. Volgend jaar is er in november weer een 

Engels Taaldorp in de school. Met dank voor alle 

ouders die ons geholpen hebben! 
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                      Schoolplein vegen?? 
 
Welke enthousiaste ouders willen in de week van 14 
januari het schoolplein aanvegen en harken. U kunt 
zich aanmelden bij Janine (maandag,donderdag en 
vrijdag) 

 

Agenda: 

5/12:Sinterklaasfeest 
6 /12: uurtje later,om 9.30 uur op school  
19/12: groepsoptreden groep 7 voor de ouders 
20/12: groep 7 speelt voor de kinderen van de school  
Kerstdiner: donderdagavond 20 december van 18.00 
uur tot 19.15 uur 
Tijdens het kerstdiner is er gelegenenheid voor de 
ouders om iets met elkaar te drinken in de aula. 
Op vrijdag 21/12 gaat de school om 12.00 uur uit. De 
vakantie duurt tot en met zondag 6 januari 
 
Wij wensen iedereen heel fijne feestdagen en een goed 
begin van 2019. 
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Nieuwtjes: 

 De Ouderraad heeft de school heeft mooi versierd 

in Sinterklaasstijl 

 De kleuters zijn naar het Sinterklaashuis in Schoorl 

geweest. Ze hebben de slaapkamer van Sinterklaas 

gezien en nog veel meer ……. 

 De groepen 3 en 4 zijn naar het Sinterklaashuis in 

Broek op Langedijk geweest 

 De schoolfotograaf was op school. De kinderen en 

juffen zijn zelfs in een kubus gefotografeerd! Met 

dank aan de hulpouders. 

 De oudergesprekken zijn goed verlopen 

 Alle kinderen hebben pepernoten gebakken 

 Het schaaktoernooi was op donderdag 29 

november. Er werd elke week op school geoefend 

o.l.v. dhr. Piersma (oud collega van de Zuidwester). 

Van de twee teams die geschaakt hebben heeft er 

1 team de prijs voor aanstormend talent gewonnen! 

Dat is super goed. Gefeliciteerd allemaal. 

Wet AVG 

I.v.m. de nieuwe wet op de privacy willen we de ouders er 

van op de hoogte stellen dat het niet toegestaan is om 

foto’s waar andere kinderen op staan behalve uw eigen 

kind te delen op Social Media. Bij uitstapjes of bij 

verjaardagen in de klas zal de leerkracht foto’s maken en 

die eventueel op de beveiligde pagina van de website van 

de groep zetten. Wij rekenen op uw medewerking. 
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