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Agenda april 2023 
Woensdag 5 Theaterlessen voor de groepen 1 en 2, 3 en 4 
Woensdag 5 1e woensdag van de maand: “Anders dan anders lunch”  

  Deze dag mag uw kind iets extra lekkers meenemen met   
  de lunch. Denkt u aan een croissant, pannenkoek e.d.  

Donderdag 6 MR vergadering 
Vrijdag 7 Open podium 

Maandag 10 Tweede Paasdag; vrije dag 

Dinsdag 11 Groep 7: werkstuk inleveren 
Woensdag 12 Schoolbreed voorlezen 

Donderdag 13 Groepen 5 en 6 Grutto excursie in de Oudorperpolder  
  We gaan met de auto.  

Vrijdag 14 08:25 - 09:00 uur Inloop en afsluiting IPC thema 

Vrijdag 14 Groep 5 naar bibliotheek in de Mare 
Maandag 17 Groep 7: gastles van Ismael over lichamelijke handicaps 

Dinsdag 18 Groep 7: gastles Rode Kruis over 112 bellen 
Vrijdag 21 Koningsspelen / Sportdag 

Maandag 24 t/m vrijdag 5 mei Meivakantie 
 

 

Vanuit de medezeggenschapsraad (MR) 
Voor het eerst een bericht uit de MR. Wij willen als MR graag vertellen waar wij mee bezig zijn en wat u van 
ons kunt verwachten. Daarom laten we in de nieuwsbrief een aantal keer van ons horen. 

 

Op donderdag 2 februari hebben wij met de voltallige MR van Liereland/ Cilinder 
en 4 collega’s van De Piramide een (opfris) cursus gevolgd over de werkwijze van 

de MR. 
Van tevoren hebben wij vragen ingestuurd. Daarnaast hebben zij op een heldere 

manier uitgelegd hoe de structuur van de MR en GMR in elkaar zit. Wanneer 

behandelen we in de MR het schoolplan, werkverdelingsplan, hoe zorgen we 
ervoor dat leerkrachten scholing kunnen volgen en meer zaken. Ook heeft ze goed 

uitgelegd wat de taken van de MR zijn: Voorzitter, notaris, secretaris en 
penningmeester. 

Het was fijn om te horen dat we als MR heel goed bezig zijn met onze werkgroepen, afgevaardigden in de GMR 
en samenwerking tussen de twee locaties. 

Kortom een informatieve avond en fijn om de bevestiging te krijgen dat we goed bezig zijn! 

 
 
Workshop Dans voor ouder èn kind 
Vandaag is er een social schools bericht uitgegaan naar de ouders van groepen 1 en 2, 3 en 4 over de nieuwe 

datum 8 mei van de workshop Dans voor ouder èn kind. 
 

Wanneer u zich via Stadskids al had opgegeven voor de eerdere 

datum, dan hoeft u niets te doen. U staat dan nog ingeschreven. 
 

Wanneer u het leuk vindt om nu mee te doen, kunt u zich aanmelden 
via Stadskidsalkmaar.nl en dan naar Mijn Stadskids. Zie de instrctie in 

het BSA boekje. 
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Avondvierdaagse 
Beste ouder/verzorger,  

Van 8 t/m 11 mei 2023 lopen wij met Liereland weer de avondvierdaagse.  
Anders dan voorgaande jaren lopen we dit jaar NIET met Sint Pancras 

mee, maar met de avondvierdaagse van Alkmaar.  
Dit houdt in dat de inschrijvingen van dit jaar anders verlopen dan 

voorgaande jaren.  

 
U kunt uw kind(eren) inschrijven via deze link 

https://www.alkmaaractief.nl/activiteit/328420/liereland-avond4daagse 
 

U komt door op deze link te klikken op de pagina van Liereland via Alkmaarsport (alkmaaractief.nl). U kunt 
klikken op de knop "toevoegen" hoeveel deelnemers er mee doen voor een medaille. Als u nog geen account 

heeft moet u deze aanmaken voordat u kunt betalen.  

 
U kunt inschrijven tot woensdag 19 April 2023.  

 
Per lopende deelnemer wordt er een bedrag gevraagd van € 7,50. U kunt dit online betalen. Dit is voor 4 dagen 

lopen, een medaille, een kleinigheidje en fruit en wat drinken voor onderweg.  

 
Er is ook de mogelijkheid tot betalen via Alkmaarpas, stuur dan een mailtje naar 

avond4daagse@alkmaarsport.nl  Het is wel belangrijk hierin te vermelden dat jullie met Liereland meelopen 
zodat de inschrijving meegenomen wordt bij Liereland.  

 

Alkmaar loopt alleen de 5 km en biedt geen mogelijkheid tot het lopen van losse dagen. Wel kunnen de jongste 
kinderen natuurlijk een enkele dag met oudere broer of zus meelopen. Er zijn dit jaar dus ook GEEN 

wandeldipoma's.  
 

Tevens hangen er op de deuren bij school diverse posters met een QR code van dezelfde inschrijfpagina.  
Verdere informatie volgt na inschrijving.  

Veel wandelplezier! 

 
Lieke, Floor en Danielle van 

de avondvierdaagse commissie van Liereland 
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