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SAMEN VOORUIT >>>

Agenda komende periode
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vr 30 Goede Vrijdag vrije dag
Za 31 maart diverse team nemen deel aan Lacom Handbaltoernooi
Ma 2 april vrij i.v.m. en 2de Paasdag
Ma 9 en Di 10 april bezoek poetsbus
Do 12 april koffie inloop. Let op deze datum is aangepast i.v.m. afwezigheid Frans op 19-4
Vr 13 april herdenking Zwarte zondag Sint Pancras voor groepen 7&8
Di 17 t/m do 19 april centrale eindtoets groep 8
Vr 20 april Schoolreis voor groepen 1 t/m 7
Ma 23 t/m 26 april inloopweek (Tijdens inloopweek kunt u ook uw kind inschrijven voor de
avondvierdaagse)
Vr 27 april t/m zondag 13 mei (meivakantie)
Ma 14 t/m wo 16 mei kamp groep 8 (uitslapen op donderdagochtend 17 mei)
Wo 23 mei opening expositie WEI-Kleien

Frans twee dagen afwezig geen nieuwsbrief volgende week.
Volgende week zal Frans vanwege op donderdag 5 en vrijdag 6 april afwezig zijn in verband
met verlofdagen. Hierdoor zal er komende week geen nieuwsbrief verschijnen.

Kledinginzamelingsactie Bag2 school – goede doel
De laatse mogelijkheid om in te leveren ligt inmiddels achter ons. In de volgende
nieuwsbrief hoort u wat de opbrengst was dit ten goede komt aan de stiching Energy
4 all.

Paasviering
Tijdens de Paasviering vandaag hebben alle
groepen met elkaar een aantal liederen
gezongen en is het verhaal “Het geheim van
de Zon” door leerlingen voorgelezen. Iedere
groep had een wens als blad van een bloem
op papier gezet: Veel geluk, gezondheid,
geen oorlog meer, geen wapens meer,
drinkwater voor iedereen, goede medicijnen
tegen kanker etc.
Kinderen hebben gesmuld van wat een
klasgenoot voor hen mee naar school toe
had gebracht in een prachtig versierde
doos.
Iedereen hele fijne paasdagen toegewenst.
Tot volgende week dinsdag.

Nieuwsbrief PJS no. 27 donderdag 29-03 - 2018

Pagina 1 van 4

De PJS luidt de lente in met WEI-Kleien
In de week na Pasen vanaf 3 april
luiden we met de gehele school de
lente in.
We gaan met alle kinderen een koe kleien bij boerin Frida
Stoop aan de Veertweg 16 in een echte stal met echte koeien.
We hebben hiervoor een kunstenaar van Artiance gevraagd
om ons te assisteren.
De weken daarna gaan we ook rondom “De koe” lessen
geven.
Hoe gaaf is het om heel goed je onderwerp te kunnen bekijken
terwijl je deze met klei aan het maken bent! Wij schatten in dat
dit een onvergetelijke ervaring gaat zijn voor de kinderen. Vorige week ontving u van uw
leerkracht een digiduif met een oproep om te rijden. De boerin raadde aan om deze dag
oude, warme kleding en schoenen aan te trekken.
Als rij-ouder bent u van harte welkom om de activiteit bij te wonen. Nog niet schoolgaande
broertjes of zusjes kunnen in verband met de veiligheid niet aanwezig zijn in de stal. Ieder kind
maakt zijn / haar eigen unieke koe en zal deze zonder hulp van ouders of leerkrachten gaan
maken. Alle koeien van klei gaan mee naar het atelier van de kunstenaar om te drogen en af
te bakken. In de week van 14 mei komen alle koeien weer op school en worden klaar gemaakt
voor een expositie die op woensdagochtend 23 mei geopend wordt voor publiek van 8.30 tot
9.15 uur. U bent dan van harte welkom.

PJS in de pers
Tweemaal heeft de school deze week de lokale pers weten te halen:
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Kop: Stilstaan bij 'Plastic Soup'
Subkop: Lisa met groep 6a in actie tegen zwerfafval
[SINT PANCRAS] Leerlinge Lisa Vooijs uit groep 6A van de Paus Johannes
School n Sint Pancras heeft vorige week een informatieve spreekbeurt
gehouden over de 'Plastic Soup'. Maar het hield niet op bij een spreekbeurt
van de betrokken, milieubewuste scholiere, ze ging ook samen met haar
klasgenoten naar buiten om zwerfafval op te ruimen.
In de oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic afval. Dit komt van afval wat
mensen op straat weggooien, visnetten die achterblijven, maar ook door het
wassen van synthetische kleding of door je tanden te poetsen. Al deze
verschillende soorten plastic vormen samen in de zeeën en oceanen de plastic
soep. Het doel van Lisa's spreekbeurt was om de leerlingen iets te vertellen over
zwerfafval en de 'Plastic Soup', de gevolgen ervan. Ook wilde ze samen met haar klasgenoten oplossingen
verzinnen voor in de eigen omgeving en gaf de bijna 10-jarige Lisa tips hoe je zwerfafval kunt verminderen.
Lisa's klasgenoten, juf Hester en een aantal ouders hebben Lisa vervolgens geholpen met het opruimen van het
zwerfafval in de omgeving van de school. "De opbrengst was een aantal volle vuilniszakken," laat Lisa's moeder
Kim weten. De prikstokken die gebruikt zijn bij deze actie zijn door de Gemeente Langedijk beschikbaar
gesteld. De Plastic Soup Foundation bedankt de leerlingen voor hun inzet door middel van een flyer en mooie
ansichtkaart.
"Samen met EkoPlaza uit Alkmaar is er door de familie Vooijs ook een actie bedacht om op een leuke manier
kinderen te laten kennismaken met een herbruikbare drinkbeker. Deze kunnen de kinderen op school gebruiken,
maar ook thuis en bij de sportvereniging. Lisa: "Met het gebruik van een herbruikbare fles zoals de Dopper
wordt onder andere de plastic soep in de oceanen tegen gegaan. De Dopper kan namelijk, in tegenstelling tot
PET-flessen, steeds opnieuw gebruikt worden." Daarnaast gaat er per verkochte Dopper 5 procent naar goede
doelen. Met behulp van deze projecten worden waterpompen en veilige sanitaire voorzieningen aangelegd. "Als
het aan Dopper ligt leven we straks in een wereld waar mensen zich bewust zijn van het milieu, waar we actief
de hoeveelheid single-use plastic afval verminderen en waar iedereen, dicht bij huis en ver weg, toegang heeft tot
veilig drinkwater."
https://www.langedijkerdagblad.nl/algemeen/lisa-vooijs-uit-groep-6-a-van-de-paus-johannes-school-te-sint-pancras-heeft-eenspreekbeurt-gehouden-over-de-plastic-soup

Aanbod GGD cursussen
Wist u dat GGD Hollands Noorden regelmatig bijeenkomsten en cursussen organiseert
over thema's rondom opvoeden en opgroeien?
Op 7 mei start er bv. een gratis oudercursus 'Beter omgaan met pubers'. Dit is een
cursus over opvoeden tijdens de pubertijd en is bedoeld voorouders en/of opvoeders
van 'pubers' in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar.
Meer informatie over deze en andere activiteiten en inschrijven kan via
www.ggdhn.nl/cursussen.

Inschrijving avondvierdaagse
De avondvierdaagse zal dit jaar zijn op 5, 6, 7 en 8 juni.
Zoals gebruikelijk kun je je inschrijven voor het wandeldiploma (1 avond,
voor de allerkleinsten) de 5, de10 en de 15 km. De inschrijving zal dit jaar
anders zijn dan u van ons gewend bent. Deze zal op school zijn in de
week voor de meivakantie en valt samen met de inloopweek.
U en/of uw kind kunt zich dus van maandag 23 april t/m donderdag 26 april van 8:30 uur tot
9:00 uur op school inschrijven en betalen, wij zitten in de computerruimte voor u klaar.
Heeft u een vraag? mail deze dan naar: ouderverenigingpjs@gmail.com
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weekprogramma
Het weekprogramma van volgende week ontbreekt.

aangeleverd door externen

Inschrijving NH1816 Sportweek 2018
Sportweek
Jij wil toch ook meedoen met de leukste en sportiefste week van Langedijk? Maak een team met je
klasgenoten, buurtgenoten, clubgenoten, vrienden en vriendinnen en geef je op.
Vier sportieve activiteiten voor de categorie Kids en Jeugd en 6 activiteiten voor de Volwassenen
worden door verschillende sportverenigingen georganiseerd. Met alle deelnemers wordt er
gestreden voor de wisselbeker van de Nh1816 Sportweek Langedijk. Het gaat natuurlijk vooral om de
leuke en sportieve strijd. De sportweek wordt dit jaar gehouden van zondag 17 juni tot en met
zaterdag 23 juni. Een spektakel dat je zeker niet wilt missen.
Programma
Het programma van de NH1816 sportweek staat vast en de verenigingen staan weer te springen om
er één groot feest van te maken. Het is weer een super leuke week met wat nieuwe onderdelen en
een aantal onderdelen van voorgaande jaren die net even anders zijn. Tipje van de sluier: De aftrap
met een squash en fitness challange, volleybal, BMX’en, tennis maar dan net even anders, jeu de
boule in met een andere vorm en natuurlijk als afsluiter de zeskamp. Het belooft weer een super
gezellige week te worden waar plezier en gezelligheid natuurlijk het belangrijkste zijn!
Informatie en Inschrijving
Alle informatie over de sportweek is te vinden op de website www.sportsl.nl. Het programma, het
reglement, foto’s van vorige edities en de teams die zich hebben opgegeven tot nu toe. Ook
inschrijven gaat via de site. Dit kun je doen vanaf de volgende leeftijden: De Kids (zeven jaar tot en
met elf jaar), de Jeugd (twaalf tot en met 15 jaar) en de Volwassenen (vanaf zestien jaar). Lijkt dit
jouw en je vrienden leuk , ga dan snel naar de site en schrijf je in voor een week vol sportief plezier!
Wij van Sport Service Langedijk kunnen niet wachten om jouw te zien bij de sportweek. Tot dan!
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