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Vervanging
De afgelopen 2 weken hebben we 4 dagen intern inval kunnen/ moeten regelen.

Inschrijving kinderen geboren in 2019 (en later)
Wellicht hee� u in PeWi en op de social media kanalen van de school het bericht zien langskomen
dat we weer rondleidingen onder schooltijd mogen verzorgen. Voor kinderen geboren in 2018
hebben we momenteel een wachtlijst, tenzij het broertjes en zusjes betre�. Voor kinderen geboren
in 2019 of later kunnen ouders een rondleiding aanvragen op school. Mocht uw
buurvrouw/buurman/vriendin/vriend/zus/broer/kennis/etc. op zoek zijn naar een gezellige
dorpsschool in Nieuwe Niedorp, dan kunnen ze contact opnemen met
k.snelders@stichtingsurplus.nl.

Sniptheater
Wat fijn dat we op 16 maart alle kinderen
van de school en opvang en alle ouders
van groep 1/2b hebben mogen ontvangen
op ʻt Sniptheater. We hebben genoten van
een voorstelling met liedjes, versjes en
stukjes vanuit het thema van de
dierentuin.

Techniekbattle
Op woensdag 9 maart hee� de techniekbattle plaatsgevonden in de sportzaal van De Snip. Elke
deelnemende school hee� met de flexgroep een 4D bioscoop gemaakt. De Snip hee� met de battle
de tweede prijs verdiend en daar zijn we natuurlijk heel erg trots op.

Schoolbreedthema en een actiedag voor
Oekraïne
Afgelopen maandag zijn we op school gestart met het
schoolbrede thema ʻNatuur & dieren .̓ De afgelopen weken
staan op school en bij de opvang ook in het teken van
Oekraïne. In groep 6 en 7 zijn al acties opgezet vanuit de



kinderen om een steentje te kunnen bijdragen aan de verdrietige situatie. Ook als school willen we
vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid een bijdrage leveren. Hierover leest u meer in
onderstaande stukje over het schoolbrede thema.

In groep 1 t/m 3 staat binnen dit thema de dierentuin centraal. De klassen worden omgetoverd tot
echte dierentuinen met een kassa, waar je kaartjes kan kopen. Ook denken de kinderen na over
wat dieren eten en hoeveel eten ze nodig hebben. Met meten en wegen kunnen ze dan de dieren
het juiste voer geven. En zo kunnen binnen dit mooie thema nog veel meer mooie leermomenten
worden gecreëerd. Ook zullen de kinderen in de groepen 1/2 en 3 mooie knutsels en kunstwerken
maken voor de tentoonstelling op 15 april.

In de groepen 4 t/m 8 staat binnen dit thema ʻHet wereldrestaurantʼ centraal.  In dit thema
onderzoeken we verschillende werelddelen en ontdekken we welke eetgewoonten er in
verschillende landen van de wereld zijn. Niet alleen de eetgewoonten van nu, maar ook die van
lang, lang geleden. We werken de komende weken in de klas aan het thema, maar we doen dit ook
drie keer in de week groepsdoorbroken.

Ieder groepje kiest een land dat ze gaat onderzoeken. Ze zullen informatie over het land opzoeken,
en uiteindelijk per land een kraampje opzetten. Alle kraampjes samen worden één groot
wereldrestaurant, waar je informatie over het land vindt, maar ook hapjes uit het desbetreffende
land kunt proeven. Dit presenteren we graag aan jullie op vrijdag 15 april.

Tijdens dit thema willen we de kinderen graag leren ondernemen. Dat betekent dat ze na moeten
denken over de presentatie van hun kraampje, maar ook zelf moeten bedenken wat voor hapjes ze
gaan verkopen en hoe ze dat gaan doen. Per groepje doen de
kinderen zelf hun inkopen en gaan ze de hapjes maken. Dit
gebeurt, in overleg, onder schooltijd. Hiervoor kunnen we uw hulp
goed gebruiken. De kinderen zorgen ervoor dat een volwassene
hen helpt bij het inkopen en bereiden van de hapjes. De hulp
kunnen ze bijvoorbeeld aan ouders of grootouders vragen. Ze
hebben tussen 4 en 15 april de mogelijkheid om de inkopen te
regelen en hapjes bij iemand thuis te maken. Ze krijgen een vast
bedrag voor de inkopen, en kunnen dit terugverdienen door de
hapjes bij de afsluiting te verkopen. De opbrengst van de afsluiting
willen we doneren aan Oekraïne.

Op de fotoʼs ziet u een sfeerimpressie van hoe
de opening is verlopen. In alle klassen lagen
allerlei verschillende kruiden, specerijen, fruit-
en groentesoorten. Aan de kinderen de taak
om te kijken, voelen, ruiken en raden wat er
allemaal lag uitgestald. Wat hebben ze dat
goed gedaan!



Noteer daarom alvast in uw agenda: Vrijdag 15 april tentoonstelling schoolbreed thema op De
Snip
Tijdens de tentoonstelling kunt u allerlei zelfgemaakte kunstwerken kopen in de groepen 1/2 en 3 en
een hapje en drankje nuttigen in 1 van de wereldrestaurants van de groepen 4 t/m 8. De opbrengst
van deze dag zullen we doneren aan Oekraïne. Meer informatie over de inhoud en tijden volgt in de
nieuwsbrief van dinsdag 29 maart.

Een bericht van de ouders van Tess uit groep 5
Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen dinsdag 22 februari kwam onze wereld op z'n kop te staan. Onze oudste dochter Tess
(groep 5) was al een paar weekjes niet helemaal fit, vooral wat bleekjes en moe. Nadat ze na een
week Corona nog niet opknapte zijn we naar de huisarts gegaan en hebben bloed laten prikken. Dit
met de gedachte dat ze misschien ijzer- of vitaminetekort zou hebben. Een paar uurtjes na het
bloedprikken werden we echter al gebeld dat haar bloed niet goed was. We moesten meteen naar
het ziekenhuis in Alkmaar voor verder onderzoek. Hier kwam een paar uur later voor het eerst het
vermoeden van leukemie ter sprake. Omdat ze een beetje verhoging had, werd er meteen een
infuus geprikt en moesten we blijven slapen. De volgende ochtend werden we met de ambulance
naar het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie gebracht voor verder onderzoek. Daar
werd later die middag bevestigd dat het inderdaad om Acute Lymfatische Leukemie gaat. Dit te
horen over je kind moet wel iedere ouders nachtmerrie zijn. Het Prinses Maxima ziekenhuis is een
prachtig ziekenhuis, maar je hoopt er nooit te komen. Gelukkig is het percentage kinderen dat met
deze vorm van leukemie volledig hersteld hoog, ruim 91%! Daar houden we ons aan vast!

De volgende dag werd meteen de behandeling gestart met een operatie: het plaatsen van een VIT
(een onderhuids kastje waar makkelijker dan op de arm een infuus ingeprikt kan worden) en een
beenmerg- en ruggenmergpunctie. Ook werd tijdens de operatie meteen de eerste chemo
ingespoten. De volgende dag volgde een tweede chemo via het infuus, in combinatie met nog
meer samenwerkende medicatie.



Hier was Tess de eerste paar dagen niet lekker van. Vanaf de zondag knapte ze flink op en op
maandag werd al eerder dan verwacht over naar huis gaan gesproken. Omdat alles stabiel bleef,
mochten we dinsdagmiddag daadwerkelijk naar huis. Sindsdien voelt ze zich goed en is zelfs een
week later alweer een paar keer een middagje naar school geweest. Ze doorstaat alles ontzettend
dapper en slikt zonder problemen haar dagelijkse vele medicijnen. Haar mooie blonde lokken
kwijtraken was even slikken (vooral ook voor de mama's), maar toen het zover was zat ze met een
glimlach op de kappersstoel. Van haar haar wordt een mooie haarband gemaakt, zodat het in
combinatie met een mutsje op net lijkt of haar eigen haar eronder uit steekt.
De komende weken, moeten we twee dagen per week terug naar Utrecht voor chemo's en andere
medicatie en om de week opnieuw puncties om te kijken of de chemo goed aanslaat. Eind maart is
hier meer bekend over en weten we wat het vervolg zal zijn. Bij een gunstig verloop, duurt het
volledige traject 2 jaar.

We hebben enorm veel berichtjes, kaartjes, tekeningen, cadeautjes en aanbod van hulp mogen
ontvangen. Dat doet ons en Tess echt enorm goed, heel erg bedankt daarvoor!! Juf Linda en juf
Doreen en heel groep 5 leven ontzettend mee en de kinderen reageren ook heel lief op Tess, haar
ziekte en haar kale hoofd. Daar zijn we heel blij mee! Mochten er vragen zijn, spreek ons gerust
aan!

Anouschka, Kimberley (en natuurlijk Tess en Liss)

3e plek op het Streetwise
toernooi
De jongens van De Snip hebben op het
streetwise toernooi de 3e plek weten te
bemachtigen na een zenuwslopende
penaltyreeks. We zijn ontzettend trots op dit
mooie resultaat.

Bijlagen
Bij deze nieuwsbrief vindt u geen bijlagen.

Belangrijke data
- 22 maart: Dansworkshop door Triade groepen 1/2, 3 en 4
- 23 maart: Dansworkshop door Triade groepen 6 en 7
- 28 maart: Theoretisch verkeersexamen groep 7/8
- 31 maart: Excursie naar dierentuin Hoenderdaell groepen 1/2 en 3; informatie volgt
- 1 april: Start typetuin op De Snip (bij genoeg aanmeldingen)
- 15 april: Tentoonstelling schoolbreed thema op De Snip voor ouders en andere

geïnteresseerden



De volgende nieuwsbrief ontvangt u op dinsdag 29 maart. I.v.m. een driedaagse cursus in het
buitenland van directie en IB komt de volgende nieuwsbrief op dinsdag.

Met vriendelijke groet,

Kim Monen-Snelders


