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Openbare Daltonschool 

 
Agenda februari 2023 
Dinsdag 31 laatste dag om BSA aan te melden via Stadskidsalkmaar 
 

 

Agenda februari 2023 
Woensdag 1 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 2 Nascholing voor de MR in de avond 

Vrijdag 3 Studieochtend op locatie, administratiemiddag op school; alle kinderen  
  zijn hele dag vrij 

Maandag 6 Intekenen 10 minuten gesprekken via Social Schools 
Maandag 6 Johanna en Margriet zijn afwezig tot 14:30 uur ivm 

  nascholing  

Maandag 6 BSA workshop Dans voor ouder en kind 
Dinsdag 7 BSA workshop Oud Hollandse spelletjes 

Woensdag 8 Groepen 5 en 6: bezoek molen in Sint Pancras 
Woensdag 8 BSA workshop Koken 

Woensdag 8 MR vergadering 

Donderdag 9 BSA workshop Sport 
Donderdag 9 BSA workshop Ontdek techniek 

Vrijdag 10 Daltonatelier groepen 5 t/m 8 
Maandag 13 Administratiemiddag; alle kinderen zijn vrij vanaf 12:30 uur. GEEN lunch  

  mee 
Dinsdag 14 Start BSA  

Donderdag 16 10 minuten gesprekken 

Vrijdag 17 Daltonatelier groepen 5 t/m 8 
Dinsdag 21 10 minuten gesprekken 

Woensdag 22 Petra werkt in groep 6 ivm ruildag, Thea is vrij 
Woensdag 22 In de avond Daltondiner: samenwerkingsbijeenkomst voor directie en  

  leerkrachten van Daltonscholen uit de regio 

Donderdag 23 Kaartverkoop disco door OR om 8:15 uur in aula 
Donderdag 23 Groepen 3,4 en 5: ouders mogen mee gymmen 

Vrijdag 24 Groep 7 Mieke werkt 
Maandag 27 t/m vrijdag 3 maart Voorjaarsvakantie 

 

  

 

 

 
 

 
Aanmeldingen 4-jarigen  
We gaan binnenkort al aan de slag met de voorbereiding voor volgend 

schooljaar en met de invulling van de klassen. Heeft u eraan gedacht om 

uw peuter aan te melden? 
De Open Dag is dit jaar anders georganiseerd. Aangezien wij persoonlijk contact 

belangrijk vinden, voeren wij individuele gesprekken. Als u in uw omgeving ouders kent 
met een peuter, wilt u die dan wijzen op de mogelijkheid om een rondleiding aan te vragen? Er is veel 

informatie over onze school en de schoolfilm te vinden op onze website https://www.obsliereland.nl/ 
en op Scholen op de kaart https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/alkmaar/11337/openbare-basisschool-

liereland/ 
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Plusklas 
Wist u dat wij samen met De Cilinder een Plusklas hebben? 

Elke donderdag is er een groep kinderen die naar de Plusklas gaat.  

Samen met de kinderen van De Cilinder werken de kinderen met Igmira aan 
verschillende opdrachten en voeren gesprekken. 

De kinderen werken vooral aan de executieve functies. Ook maken we ruimte om te 
werken met de Pittige Plus Torens. 

Afgelopen periode hebben de jongere kinderen met SMART games gespeeld. De 
oudere kinderen hebben filosofeer opdrachten en meerdere debatten gedaan. Nu 

zijn we bezig met de focus op "Think outside the box." 

 

 
Kinderzwerfboekstation op Liereland 
Sinds deze week hebben we op Liereland 2 Kinderzwerfboekstations geopend. 
In de gang van de onderbouw (tussen groep 3 en 4) en in de gang van de 

bovenbouw (bij groep 5 en 6) staat een boekenkastje waar de boeken instaan. 
 

 

 
 

Wat is een kinderzwerfboekstation? 
Bij een kinderzwerfboekstation kan een kind een boek meenemen, lekker thuis lezen 

of voorgelezen worden. Het boek hoeft niet terug naar het station, maar dat mag wel. 

U kunt het ook doorgeven aan een buurkind, nichtje/neefje of iemand anders die het 
boek graag zou willen lezen. De collectie wordt regelmatig aangevuld met nieuwe 

boeken. U herkent de boeken aan de sticker op de kaft en de binnenkant. 
Loopt u gerust met uw kind mee naar binnen om samen een leuk boek uit te kiezen. 

 
 

 

 
 
 

Theaterdag 
Op donderdag 19 januari kwam theatergezelschap TheaterChallenge om in groep 1 t/m 8 
te oefenen voor een voorstelling. 

Uitgangspunt was het boek: De gele ballon   
Vier docenten gaven in iedere klas 2 workshops. En zo ontstond terplekke, improviserend 

de voorstelling. 

 
 

De dag werd geopend door de gastdocenten in de speelzaal. 
Daar kregen alle klassen een gele ballon mee en daarna 

begonnen de eerste workshops 

 
 

 
 

 

 
In groep 5 gingen ze improviseren en werden er allerlei dieren uitgebeeld: adelaars, 

grizzly beren en slangen. 
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De voorstelling in de gymzaal werd gezellig druk bezocht. 

Iedere groep liet zien waar ze mee geoefend hadden. 
Het was een erg leuke dag waar de kinderen ervaringen  

hebben opgedaan met toneel en dans. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Uit de Wijkkrant Alkmaar Noord  
We stonden in de Wijkkrant Alkmaar Noord van januari 2023 met een artikel over 

ons kerstdiner. 
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