
 
 

 
Belangrijke Data 
12 februari - carnaval gaat niet door 
18 + 19 februari  - studiedag (kinderen vrij) 
22 t/m 26 februari - voorjaarsvakantie 
 
 
Deze kinderen zijn jarig 
30 januari Noralin  5  
30 januari Nika 5 
30 januari Zensi 5 
30 januari Pleun 8 
31 januari Jessica 4 
3 februari Jur 1/2B 
4 februari Oliwier 3 
4 februari Kyle 8 
5 februari Daan 4 
 
 
Schoolplein 
Het is u vast niet ontgaan, we zijn heel hard bezig met ons schoolplein! De acties 
die op dit moment lopen zorgt voor verbinding in het hele dorp. We zijn heel 
enthousiast over alle betrokkenheid! We zijn inmiddels op verschillende 
radiozenders in de uitzending geweest en wij waren afgelopen dinsdag op tv te zien 
tijden het 18u journaal van het NH nieuws! Het fragment met NH nieuws is hier 
terug te vinden! 
Op d e website van de crowdfundactie  kunt u uw ‘steentje’ bijdragen en ons zo 
helpen om ‘het schip te laten varen!’ 
En als u nog niet heeft gestemd voor de wedstrijd van het groen van de Gemeente 
dan willen wij graag nog uw stem Bloeikas - 't Zand. Deze graag delen, over 2 
weken komt de uitslag van de wedstrijd. 
 
Speurtocht voor het schoolplein! 
Mevrouw Blauwrood is haar hondje kwijt! Help haar haar hondje terug te vinden 
door middel van een super leuke, interactieve speurtocht door ‘t Zand.  
De speurtocht is de gehele maand februari te lopen en is voor kinderen van groep 1 
t/m 5. De speurtocht kost 5 euro (de gehele opbrengst is voor het schoolplein!) en 
is te koop via deze link. 
 
 
 
 
 
 

Heeft u een stukje voor in de nieuwsbrief? Mail het ons! nieuwsbrief.sintjozef@sarkon.nl  

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/279856/leerlingen-basisscholen-t-zand-keihard-aan-het-werk-voor-nieuw-schoolplein
https://samenvoordebuurt.nl/nl/initiatives/activities/details/funding/16/een-groen-gezond-leerzaam-en-actief-schoolplein
https://samen.schagen.nl/nl-NL/ideas/bloeikas-t-zand
https://samenvoordebuurt.nl/nl/initiatives/activities/details/funding/16/een-groen-gezond-leerzaam-en-actief-schoolplein
mailto:nieuwsbrief.sintjozef@sarkon.nl


 
 

 
Vervanging directeur Zandhope Annika 
Annika gaat per 8 maart met zwangerschapsverlof. Teske zal een groot deel van 
haar vervanging op zich nemen. Zij wordt voor een deel gedetacheerd naar Surplus 
en is eerste aanspreekpunt voor u als ouders. 
Karin Arends, interim directeur en directeur van de Hogeven in Warmenhuizen, 
komt daarnaast een aantal organisatorische taken uitvoeren. 
Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met Annika (tot 8 maart) of met 
Teske. 
 
Fit en Fun lockdown editie 
Heeft je kind behoefte aan extra beweging? Schrijf hem/haar snel in voor onze extra 
Fit&Fun lockdown-editie. 
Gymmeester Pim en gymjuf Lianne staan klaar om samen met de kinderen uit groep 
5 t/m 8 in actie te komen. Mocht uw kind in een lagere groep zitten, maar kan hij/zij 
wel zelfstandig onze kant op komen dan zijn ze van harte welkom. Wij nemen 
uitdagende materialen mee, om al het (t)huiswerk even te vergeten en lekker 
sportief bezig te zijn. 
Om onnodige reisbewegingen van volwassenen te voorkomen, vragen wij om de 
kinderen alleen voor uw eigen dorp of wijk in te schrijven. Verder verzoeken we de 
kinderen zelfstandig naar de activiteit te laten komen. 
Inschrijven kan hier! 
 
Nieuws van de Zandbak 
In de bijlage is er nieuws van de peuterschool de Zandbak terug te vinden!  
 
Bijlage 

- Nieuws peuterschool/BSO de Zandbak 
 
 

Heeft u een stukje voor in de nieuwsbrief? Mail het ons! nieuwsbrief.sintjozef@sarkon.nl  

https://www.noordhollandactief.nl/activiteit/163620/fit-fun-lockdown-editie-t-zand
mailto:nieuwsbrief.sintjozef@sarkon.nl

