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Vervanging
De afgelopen 2 weken hebben we 1 dag intern inval kunnen/ moeten regelen.

Oudergesprekken facultatief
Deze periode vinden de facultatieve oudergesprekken plaats. Dit betekent dat de leerkracht u kan
uitnodigen voor een gesprek of dat u zelf bij de leerkracht kan aangeven dat u graag nog een
gesprek zou willen.

Scholen-4-daagse
De scholen-4-daagse gaat bijna van start! Wat hebben wij er zin in, wij hopen jullie ook!!
Let op: op dinsdag en donderdag zijn honden en wandelwagens niet toegestaan ivm de route

Pewi gaat elke dag de route bekend maken voor die avond. Hangt u de vlag ook uit op de route die
gelopen wordt? Aanmoedigen mag natuurlijk ook!

Dinsdag 28 juni start de Snip
Woensdag 29 juni start de Mient en de SAS
Donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli starten we van buitenbad de Wirg

Vanaf  17:30 kunnen de inschrijfkaarten en routes worden opgehaald op de vertreklocatie. Ook de
vrijwilligers kunnen zich om 17:30 melden op de vertreklocatie.

Om 18:00 uur geven WIJ het startsein (dat kan pas als bij ons bekend is dat elke vrijwilliger op
zijn/haar post staat). Op de route staat de telefoonnummers van het contactpersoon per school en
EHBO vermeld.

Wij verzorgen niet de begeleiding van uw kind/kinderen. Er lopen heel veel ouders mee. Misschien
kan uw kind met een vriendje/vriendinnetje en hun ouders mee wandelen.

Heel veel wandelplezier toegewenst!

Namens de scholen-4-daagse

Sportdag
Donderdag 23 juni is de sportdag. Alle kinderen nemen zoals elke dag hun eigen 10 uurtje en lunch
mee naar school. Wel is het handig om een extra beker mee te geven, die ze gedurende de dag
kunnen vullen met water. De groepen 1 t/m 4 hebben in de ochtend de sportdag en 5 t/m 8 in de
middag. Denkt u ook aan sportieve kleding en schoenen en denkt u eraan uw kind goed in te
smeren! Wij hopen namelijk op een prachtige dag!



Vossenjacht
Op donderdag 14 juli is er weer een vossenjacht. En we zijn op zoek naar u! Vindt u het leuk om
een groepje kinderen te begeleiden? Geef u dan snel op bij Ben Sintenie, via Kwieb,
persoonlijk of via de mail b.sintenie@stichtingsurplus.nl.
De vossenjacht duurt van 12.30u tot 14.00u. We willen u vragen om om 12.15u aanwezig te zijn als
hulpouder. Vanuit de ouderraad helpen Diana en Stephanie met het organiseren van de
vossenjacht. Voor meer informatie kunt u bij deze ouders of bij meester Ben terecht.

Excursie Helderse Vallei groep 1/2/3
Vrijdag 24 juni gaan de groepen 1/2/3 naar de Helderse Vallei. Hier krijgen de kinderen een
'strandwonderen' excursie op het strand en een speurtocht bij de Helderse Vallei. Uw kind neemt
deze dag gewoon een 10 uurtje en lunch mee; de kinderen krijgen daar nog een ijsje. We hebben
nog een aantal ouders nodig die ons kunnen rijden. U kunt zich opgeven bij de leerkracht. We
zijn van 8.50u tot ongeveer 13.50u op pad.

Vakanties/ studiedagen 2022-2023
In overleg met de MR zijn de volgende vakanties en studiedagen vastgesteld:

Vakanties eerste dag: laatste dag:
Herfstvakantie              15-10-2022 23-10-2022
Kerstvakantie                          24-12-2022 08-01-2023
Voorjaarsvakantie                 25-02-2023 05-03-2023
Tweede Paasdag                    10-04-2023
Meivakantie                             22-04-2023 07-05-2023
Hemelvaart                              18-05-2023 19-05-2023
Pinksteren                                29-05-2023       
Zomervakantie                        22-07-2023 03-09-2023
 

Studiedagen
30 september, 28 oktober, 16 november, 6 december, 24 februari, 22 maart, 11 april, 17 mei, 3 juli

Groepsindeling 2022-2023
In deze nieuwsbrief nemen we u mee in de groepsindelingen van komend schooljaar. Eerst even de
belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

Juf Naömi vertrekt voor minimaal een jaar naar Amerika. Zij zal daarom komend schooljaar geen les
meer geven aan groep 1/2c. Juf Ellen komt ons team versterken en komt fulltime werken in groep
1/2c.

Meester Stefan gaat waarschijnlijk 4 dagen werken. Meester Stefan en juf Margriet staan komend
jaar samen in groep 8.

Juf Mirjam komt ons team versterken en zal samen met meester Ben groep 4 gaan draaien.

Juf Ilya loopt dit jaar haar LIO (eindstage) in groep 3 en zal komend schooljaar 1 (en soms 2) dag(en)
samen met meester Rik in groep 7 staan.

mailto:b.sintenie@stichtingsurplus.nl


Ook juf Esther is nieuw. Zij is muziekdocente en komt om de week op vrijdag in elke groep muziekles
verzorgen. Verder krijgen alle kinderen (groep 1 t/m 8) 2x per week gym van een vakdocent
bewegingsonderwijs. Groep 1/2 gymmen op maandag en vrijdag. Groep 3 t/m 8 op dinsdag en
donderdag.

In onderstaand schema ziet u overzichtelijk hoe de groepsindeling eruit ziet. Wellicht valt u op dat
elke groep 1 dag in de week 2 leerkrachten heeft. Dit is een bewuste keuze. We vinden het belangrijk
dat leerkrachten 1 dag in de week samen in de groep zijn, zodat er ruimte wordt gecreëerd voor bijv.
kindgesprekken, co-teaching en collegiale consultatie. Voor de onderbouwgroepen (1/2) geldt dat 2
dagdelen in de week juf Monique en juf Marleen extra in de groep zijn.

Ten slotte hebben we komend schooljaar weer enkele vrijwilligers, die ons ondersteunen op allerlei
gebieden. Hier zijn we heel blij mee.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Groep 1/2a
Start: 18 kinderen

Elisabeth Elisabeth Elly Elly Elisabeth/ Elly
om de week

Groep 1/2b
Start: 18 kinderen

Dikkie Dikkie Marit Marit Dikkie

Groep 1/2c
Start: 18 kinderen

Ellen Ellen Ellen Ellen Ellen

Groep 3
29 kinderen

Rianne Rianne Rianne &
Sabrina

Sabrina Sabrina

Groep 4
24 kinderen

Ben Ben Ben Ben & Mirjam Mirjam

Mirjam (extra)
Groep 5
25 kinderen

Linda Linda  & Doreen Linda Doreen Doreen

Groep 6
26 kinderen

Joyce Joyce Joyce & Petra Petra Petra

Groep 7
20 kinderen

Rik Rik & Ilya Rik Rik Rik

Ilya (extra)
Groep 8
17 kinderen

Stefan &
Margriet

Stefan Margriet Stefan Stefan

Intern begeleider: Maike Groen (maandag, woensdag & vrijdag om de week)
Directeur: Kim Monen-Snelders (maandag t/m donderdag)
Onderwijsassistent: Marleen Knol (dinsdag, woensdag)
Onderwijsassistent: Monique Goedhart (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)
Administratief medewerker: Carina Harzing (dinsdag)
Conciërge: Dick Pancras (donderdag)
Flexgroep: Saskia Droog (woensdag)
Vakdocent muziek: Esther Hoek (vrijdag om de week)
Vakdocent bewegingsonderwijs: Marit Klok (maandag)
Vakdocent bewegingsonderwijs: Michelle Wijnker (dinsdag, donderdag, vrijdag)



Even voorstellen: nieuwe collegaʼs

Beste ouders en kinderen van ʻDe Snip ,̓

Ik wil me graag even aan jullie voorstellen! Mijn naam is Mirjam van
Hilten en ik ben komend schooljaar een nieuw gezicht op ʻDe Snip .̓
Samen met meester Ben zal ik gaan lesgeven aan groep 4 en daar
kijk ik nu al naar uit! Sinds 3 jaar woon ik met veel plezier in het
mooie Nieuwe Niedorp, samen met mijn man Mark en mijn kinderen
Djoni (21) en Duncan (19). In mijn vrije tijd sport ik graag en ik ben
dan ook regelmatig te vinden in de sportschool. Ook wandel ik
graag met onze hond Joy. Onlangs heb ik mijn 25-jarig jubileum als
juf mogen vieren. In die 25 jaar heb ik voornamelijk les gegeven in
de bovenbouw. Komend schooljaar neem ik afscheid van groep 8 en
stap ik met veel zin in groep 4 op ʻDe Snip .̓

Ik kijk er naar uit de kinderen en u te ontmoeten! Tot na de
zomervakantie!
__________________________________________________________________________________

Hallo allemaal,

Er is mij gevraagd of ik mezelf wil voorstellen, omdat ik na de
zomervakantie op De Snip mag komen werken bij de kleuters. Nou
dat doe ik natuurlijk graag.

Ik ben (juf) Ellen Burger-Kers en woon sinds kort in Nieuwe Niedorp.
Ik hoor altijd heel veel blije stemmen als ik achter in de tuin loop en
was wel een beetje nieuwsgierig geworden naar “De Snip”. Op een
goede dag de stoute schoenen aangetrokken en eens een praatje
gemaakt………….  En van het een kwam het ander. De school ziet er
aan de buitenkant prachtig uit, maar toen ik een kijkje in de school
mocht nemen, was ik toch wel een beetje onder de indruk.

Ik werk nu als juf op een basisschool in Julianadorp, ook heerlijk,
maar was ook op zoek naar een nieuwe uitdaging. O.a het mogen werken op een kindcentrum.
Zover zijn wij nog niet in Julianadorp. Wel plannen, maar dat duurt nog een aantal jaren voor het
zover is.

Samen hebben wij 5 kinderen, die hier allemaal in de buurt wonen. Het hele gezin is sportminded.
Wij houden vooral van schaatsen en wielrennen.  In mijn vrije tijd geef ik schaatslessen op de
Meent in Alkmaar en zit ik in de jury van de KNWU. Daarnaast fiets ik zelf nog heel graag met mijn
man en hou ik  ervan om veel buiten te zijn.

Ik heb er gewoon heel veel zin in. We gaan er met elkaar een leuke tijd van maken. Tot na de
zomervakantie!
__________________________________________________________________________________



Hoi allemaal!

Mijn naam is Ilya Strang en ik ben 23 jaar. Ik zit op dit moment in mijn laatste jaar
van de Pabo en hou ontzettend van dansen & leuke dingen doen met de mensen
om mij heen.
Dit schooljaar mocht ik mijn eindstage doen op De Snip in groep 3 en heb ik
gymlessen mogen geven aan groep 3 tot en met 8 samen met Juf Michella. De
meeste kinderen uit groep 3 t/m 8 en ouders van groep 3 zullen mij daarom ook
al wel kennen!

Volgend jaar mag ik samen met meester Rik een/ twee dagen aan de slag in
groep 7. Daar heb ik nu al ontzettend veel zin in!

__________________________________________________________________________________

Mijn naam is Esther Hoek, musicus en ik mag het komende jaar
aan alle klassen van De Snip muziekonderwijs geven. Van origine
ben ik saxofonist en dirigent van harmonie- en fanfare-orkesten,
maar al enige jaren als vakdocent muziek werkzaam in het
primair onderwijs. Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat keer op
keer een feestje vind en hoe fijn vind ik het dat ik op deze school
eens in de 2 weken samen met uw kinderen het plezier in muziek
maken mag beleven. Daarbij mag u uiteraard denken aan samen
zingen, maar ook bodypercussie en ontdekken van instrumenten,
daarop leren spelen en voor de bovenbouw zelfs ʻhet geheim van
de taal van muziekʼ (het notenschri� leren lezen) ontdekken.
Muziek maakt veel mooie dingen los en helpt weer op andere
manieren aan de ontwikkeling van uw kind. Muziek is ook
verbintenis en samenwerking, kortom ik kijk er enorm uit om uw
kinderen te ontmoeten en samen te musiceren!
__________________________________________________________________________________

In welk lokaal komt welke groep?
Groep 1/2a van juf Elly en juf Elisabeth blij� in het lokaal rechts in ʻt Snippertje.
Groep 1/2c van juf Ellen blij� in het lokaal links in ʻt Snippertje.
Groep 1/2b van juf Dikkie en juf Marit blij� in het hoofdgebouw, eerste lokaal aan de achterzijde.
Groep 3 van juf Sabrina en juf Rianne blij� in het hoofdgebouw, tweede lokaal aan de achterzijde.
Groep 4 van meester Ben en juf Mirjam blijf in het hoofdgebouw, tweede lokaal links van de
hoofdingang.
Groep 5 van juf Linda en juf Doreen blij� in het hoofdgebouw, meteen links van de hoofdingang.
Groep 6 van juf Joyce en juf Petra blij� in het hoofdgebouw, meteen rechts van de hoofdingang
(waar nu groep 8 zit).
Groep 7 van meester Rik en juf Ilya blij� in de vergaderruimte van de sportzaal.
Groep 8 van meester Stefan en juf Margriet blij� in het hoofdgebouw, derde lokaal links van de
hoofdingang (waar nu groep 6 zit).

We hopen binnenkort officieel akkoord te krijgen voor de uitbouw van enkele lokalen. Voor nu
mogen we gelukkig weer gebruik maken van de extra ruimte boven de sportzaal. Gaat uw kind naar
groep 7? Voel u vrij om dan even een kijkje te nemen.



Wist u dat…
- we ontzettend blij en dankbaar zijn dat we ook dit schooljaar weer bevlogen professionals mogen
verwelkomen in ons team.
- we er trots op zijn dat we alle kinderen 2x in de week bewegingsonderwijs en 1x per 2 weken
muziekonderwijs kunnen laten verzorgen door een echte vakdocent.

Bijlagen
Bij deze nieuwsbrief vindt u een aantal bijlagen:
- Op zaterdag 9 juli organiseren de gemeente Hollands Kroon samen met Team Sportservice de
Hollands Kroonse Spelen. Een dag vol sportieve uitdagingen, gezond eten, workshops en een
feestelijke afsluiting. Dat doen we samen met vier sportverenigingen op vier centrale locaties in de
gemeente. Komen jullie ook? Voor meer informatie kijk je op: www.hollandskroon.nl/spelen
- Vossenjacht in Schagen (22 juni) en het Dijkgatbos (29 juni)

Belangrijke data
- 21 juni: Snip Theater peuterschool en kinderdagopvang om 09.00u
- 23 juni: Sportdag De Snip
- 27 juni: Studiedag: alle kinderen zijn vrij

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 30 juni.

Met vriendelijke groet,

Kim Monen-Snelders

http://www.hollandskroon.nl/spelen

