
 

Herfstvakantie 
De herfstvakantie staat voor de deur. De eerste periode van 

het schooljaar is omgevlogen. We vinden het belangrijk dat 

er rust in de school is, dat kinderen graag naar school komen 

en dat er goed onderwijs wordt gegeven. Hier doen we met 

het hele team ons uiterste best voor.  

Het lukt ons tot nu toe om de groepen te ‘bemensen’.  

Toch blijft corona bij ons meespelen. 

De belangrijkste basisadviezen volgens het RIVM tegen 

corona gelden nog steeds: handen wassen, hoest en nies in 

je elleboog, bij klachten doe je een test en zorg voor 

voldoende frisse lucht. Het is goed mogelijk dat we de 

komende periode te maken kunnen krijgen met zieke 

leerkrachten. Zoals u weet hebben we in Nederland te 

kampen met een tekort aan leraren. Dit betekent dat 

leerkrachten die ziek zijn mogelijk niet vervangen kunnen 

worden. De groep van de betreffende leerkracht heeft die 

dag dan helaas geen les. Laten we hopen dat dit niet 

gebeurt. 

Verder ontvangen de kinderen in november hun eerste 

rapport. In de week van 28 november zijn dan de   

10-minutengesprekken gepland. U wordt hier nog over 

geïnformeerd.  

Voor nu een weekje rust. We wensen u en de kinderen een 

mooie herfstvakantie en zien elkaar weer op maandag 24 

oktober.  
 
Opening Kinderboekenweek 
Woensdag 5 oktober was de officiële opening van de 

Kinderboekenweek. Bij ons op school is het de traditie dat de 

leerkrachten een klein toneelstukje opvoeren in de aula over 

een prentenboek dat centraal staat tijdens de 

Kinderboekenweek. 

Deze keer was dat ‘Egalus’ 

van Marije Tolman. 

Het verhaal gaat over de egel 

Egalus, die houdt van het 

geruis van de wind tussen zijn 

stekels. En van de warme zon 

op zijn zwarte neus. Kalm prikt 

hij iedere dag het bos schoon. 

Maar de andere dieren hebben 

het daar allemaal te druk voor. 

Tot op een dag alles anders 

wordt……. 

 

          
 

Stagiaires 
Wellicht heeft u het al gehoord van uw kind(eren). We 

hebben weer een aantal stagiaires bij ons op school die het 

vak van leerkracht of onderwijsassistent willen leren.  

Iris van Dijken loopt stage in groep 5. Zij zit op het Horizon 

college en doet de opleiding tot onderwijsassistent. Iris is 

bezig met de afrondende fase van haar studie.  

Groep 6 heeft Jip Postma. Hij is eerstejaars student aan de 

IPabo in Alkmaar. 

In groep 7 doet Chelsea Dekker haar stage. Zij is eerstejaars 

(deeltijd)student aan de IPabo in Amsterdam. 

En in groep 8A doet Jesse Bennes zijn stage. Hij is 

eerstejaars student aan de Pabo in Alkmaar. 

Wij wensen onze stagiaires veel succes en plezier op de 

Balein! 

Dag ouders/verzorgers, 

Ik zal mij kort voorstellen. Ik ben Chelsea, 18 jaar en 

ontzettend blij en enthousiast dat ik stage kan lopen op De 

Balein in groep 7. Sinds dit schooljaar ben ik begonnen aan 

de Ipabo en wat vind ik het al leuk en interessant! Van jongs 

af aan heb ik al de droom om juf te worden en nu is het 

zover. In de klas van ben ik vorige week dinsdag met open 

armen ontvangen. In het dagelijks leven werk ik bij een 

kinderopvang en achter de bakplaat bij een eettentje. Als ik 

niet werk ben ik al snel buiten te vinden samen met mijn 

honden of gezellig met vrienden en familie. Ik hoop deze 

periode veel te leren niet van de juffen (en de kinderen), de 

kinderen te helpen, inspiratie op te doen en vooral het 

leraarschap echt voelen! 

Groetjes Chelsea 
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Kom op tijd op school 
Hierbij nogmaals het dringende verzoek om uw kind op tijd 

op school te brengen of te sturen. In sommige klassen 

merken we dat er te laat begonnen kan worden met de 

lessen. 

 

Rapport mee naar school 
De kinderen krijgen op 25 november hun eerste rapport van 

dit schooljaar mee naar huis. Heeft u het rapport nog thuis 

liggen? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk meegeven aan uw 

kind(eren)? Dan kunnen de leerkrachten het rapport weer 

invullen. Alvast bedankt. 

 

Verjaardagspoppen in groep 5 
In de eerste week van het nieuwe schooljaar is groep 5 

begonnen met het maken van hun ‘verjaardagspop’. Van 

twee opgeblazen ballonnen met papier maché er omheen is 

de pop gemaakt. Daarna hebben we de poppen geverfd en 

versierd met papier, draad, muizentrappen enz. Ze zijn nu 

eindelijk af en wat zijn ze mooi geworden! De kinderen èn juf 

zijn trots op het resultaat. Als de kinderen jarig zijn, mogen 

ze hun eigen pop mee naar huis nemen 

 

 
 

 
 

 
 
Naar het museum, de Grote Kerk en het 
Raadhuis met groep 6  
Toen we op school kwamen, gingen we eerst een kwartiertje 

werken. Juf ging uitleg geven over wat we gingen doen. 

Toen juf klaar was met uitleggen gingen we een rij maken en 

daarna gingen we lopend naar het museum. Toen gingen we 

in twee groepen opsplitsen. De ene groep ging met juf Els 

mee en de andere met Gervien. Toen gingen Gervien en juf 

Els uitleg geven over de gouden eeuw. Bijvoorbeeld over de 

haringen vangst en over de Rijper Brand in 1654. Door de 

gouden eeuw is de Rijp heel rijk geworden. En daarna 

gingen we naar het raadhuis, en daar mag je bijna nooit naar 

binnen. Wij zijn met een uitzondering wel naar binnen 

geweest. We mochten ook de brandweerspuit van Jan van 

der Heijde zien. We mochten in de trouwzaal naar binnen en 

ook in de kamer van de burgemeester. En aan het einde 

kregen we een lolly. En toen we die lolly hadden gekregen 

gingen we naar de grote kerk. En daar leerden we dingen 

zoals dat mensen onder de kerk waren begraven. En over de 

gebrandschilderde ramen. En daarna gingen we terug naar 

school. Het was super leuk!  

Verslag door Ties, Syb en Koen  

           

 
 
Kinderboekenweek 2022  
Ik vind de Kinderboekenweek heel leuk. Het thema is gi-ga-

groen. We hebben altijd een leuke opening, de juffen doen 

iedere keer een voorstelling. Dat is heel leuk. Het is ook heel 

leuk om voor te lezen en tegen anderen te lezen. Ik 

beoordeel ook graag. Ik vind dat anderen het heel goed 

doen. Ik heb zelf voorgelezen uit: Het geheim van het 100e 

doelpunt. Het is een heel leuk boek en het is het 100e boek 

dat Hans Kuyper heeft uitgebracht. De kinderen tegen wie ik 

moest lezen hadden het heel goed voorbereid, ik vind dat ze 

het heel goed hebben gedaan. Mats had die dag uiteindelijk 

gewonnen. Ik denk dat hij heel veel kans maakt om 

klassenkampioen te worden.  

Van Naud, groep 7  

 
Groep 4 
In het kader van het thema van de Kinderboekenweek heeft 

groep 4 een leuke activiteit gedaan. In het rekenblok gingen 

de lessen over het ‘speelbos’ en er zat ook een creatieve les 

bij. De kinderen leerden tijdens de les over wat een 

‘vooraanzicht’ en een ‘zijaanzicht’ is. Ook leerden ze met 

behulp van kijkplaten van het bos vanuit verschillende 

hoeken te kijken en wat je vanuit de ene hoek juist wél ziet 

en vanuit een andere hoek niet. Na deze les gingen de 

kinderen in tweetallen aan de slag met het knutselen van een 

kijkdoos. De achtergrond hebben ze gemaakt van een plaat 

van het bos die ze konden kleuren en aan een zijde van de 

kijkdoos konden plakken. De verdere inrichting van het bos 

maakten de kinderen met gekleurd papier en ander 

materiaal. Groep 4 vond het heel leuk om te doen en de 

resultaten zijn mooi geworden! 



 

 
 

            
 
In groep 7 gymmen met de taalklas  
Wij gingen met de taalklas gymmen omdat wij dat wel leuk 

vinden. We gaan elke dinsdag gymmen met de taalklas.   

De jongens van de taalklas moeten bij de jongens omkleden 

en de meiden van de taalklas die moeten bij de meiden.   

Zij moesten nog omkleden en na het omkleden ging de juf 

aan ons en de taalklas uitleggen. De juf legt uit wat we 

moesten doen en we gingen 4 spellen doen. Bij iedereen zat 

een meisje of jongen uit de taalklas.   

Het was heel leuk en de taalklas vond het ook leuk met ons.   

Maar wij moesten de gymzaal nog opruimen, zij hoeven dat 

niet. Het opruimen gaat heel goed en snel. Met de taalklas 

gymmen vind ik leuk. 

Van Darryl  

 

Hoe groen ben jij? (Kinderboekenweek 2022) 
Iedereen heeft het erover: Giga Groen! Greenpeace, 

Greenchoice. Groene stroom, groene brandstof. Allemaal 

manieren om te verduurzamen, de aarde weer groener te 

maken.  

Wat doe jij eraan? Hoe groen ben jij? Als ludieke variant op 

deze vraag schilderde groep 8a een zelfportret. Picasso had 

ooit een rode en een blauwe periode.  

Groep 8a schilderde het vanuit een groene periode, met 

alleen maar groenen. 

    
 
Dit zijn de kunstwerken van Lotte, Merel en Anne! 

 
 

Het kabouterbos in de Beemster 
Op woensdag 12 oktober gingen de kinderen van de 

groepen 1 en 2 naar de Beemster. 

Zij liepen daar het kabouterpad in het bos aan de 

Neckerweg. 

Alle kinderen kregen een kaboutermuts op en daarna 

mochten zij de opdrachten gaan doen tijdens de wandeling. 

De kabouters wezen de weg en ook hoorden zij leuke 

kabouter-verhalen. 

Onderweg ontdekten zij van alles! De kinderen hebben 

genoten! En tot slot kregen alle kinderen een 

Kabouterdiploma! 

Ouders bedankt voor het begeleiden en rijden van de 

kinderen! 

     

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boomhutten in groep 7 
De kinderen hebben in groep 7 boomhutten gemaakt . Ze 

namen van huis een grote tak of stok mee. Deze werden in 

een bakje met klei gezet voor de stevigheid. Daarna werd er 

met ijslollystokjes, ribkarton en soortgelijk materiaal een 

heuse boomhut in gemaakt. De opdracht was naar 

aanleiding van het kinderboekenweekgeschenk 

‘Waanzinnige boomhutverhalen’. 
De kinderen waren enthousiast tijdens het maken en de 

resultaten zijn prachtig geworden! 

 
 
 



 

 
   

                     

Medezeggenschapsraad 
Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR 

beslist en denkt mee over onderwijsinhoudelijke 

onderwerpen. De directeur van onze school neemt 

belangrijke beslissingen altijd in overleg met de MR. Denk 

hierbij aan zaken als de formatie, het schoolplan, de 

begroting, schooltijden en communicatie tussen school en 

ouders. In de MR van de Balein zitten 2 ouders en 2 

leerkrachten. Elsbeth America en Cindy van Duin 

vertegenwoordigen de leerkrachten en Jet de Boer en Paul 

Diependaal zijn de vertegenwoordigers van de ouders. Jet zit 

al 6 jaar in de MR en is voorzitter. Zij heeft 3 kinderen 

waarvan er nog 2 op de Balein zitten. Paul neemt dit jaar 

voor het eerst zitting in de MR. Hij heeft 2 kinderen op de 

Balein.  

Wilt u meer weten over de MR, heeft u een vraag of wilt u 

een vergadering bijwonen? U kunt ons bereiken via ons 

eigen mailadres: mr.debalein@blosse.nl. 

 
Reminder studiedag 
Vrijdag 18 november heeft het team van de Balein een 

studiedag. De kinderen van alle groepen zijn deze dag vrij. 
 

Mededeling vanuit de Sinterklaascommissie  
De Sint zal De Balein op vrijdag 2 december bezoeken. 

Nadere informatie volgt na de intocht van Sinterklaas in  

De Rijp 

 
Inschrijven op De Balein  
Natuurlijk zijn broertjes en zusjes ook van harte welkom bij 

ons zodra zij vier jaar oud zijn. Vergeet u ze niet vast in te 

schrijven? Het geeft ons een overzicht voor komende jaren. 

Kent u ouders die hun kind willen inschrijven op onze school, 

wilt u hen ook informeren? Wij krijgen zo een goed zicht op 

de benodigde plekken en de personeelsleden die daarbij 

nodig zijn. Alvast bedankt. 

 
Sectorplan Corona 
Vanuit de overheid is aan het onderwijs gevraagd om zich 

voor te bereiden op vier scenario’s van coronamaatregelen, 

afhankelijk van de mate van besmettingen en de druk op de 

zorg die dit met zich mee kan brengen. 

Scenario 1: donkergroen 

alle leerlingen kunnen volledig naar school en de 

basisadviezen zijn voldoende zijn. 

 

Scenario 2: groen 

Er is extra aandacht voor personen met een kwetsbare 

gezondheid. Momenteel zitten we in dit scenario.   

Scenario 3: oranje 

Voor scenario oranje is een draaiboek opgesteld, waarin 

contactbeperkende maatregelen zijn opgenomen 

(mondkapjes, looproutes, geen ouders in school en alleen 

onderwijs gerelateerde activiteiten).  

Scenario 4: rood 

Ook voor scenario rood is een draaiboek, daarin gaat slechts 

de helft van de leerlingen beurtelings naar school en is 

beschreven hoe wij dit vormgeven. 

Het plan en de draaiboeken zijn gedeeld met de 

Medezeggenschapsraad, als vertegenwoordigers van de 

ouders en leerkrachten. 

 
Welkom op school 
Sil Weijer 

 
Wij zijn snel jarig, alvast gefeliciteerd! 
18-10  Mats Duijn  

19-10  Brent Advokaat  

19-10  Maartje van de Graaf  

19-10  Lynn Heijnis  

19-10  Lisa Kuperus  

23-10  Sam Boerema  

24-10  Senna Reijne  

25-10  Stan Slooten  

25-10  Karyna Tsymbaliuk 

26-10  Gijs van Zonneveld  

27-10  Lotte van Dijk  

28-10  Yasemin Effting  

28-10  Jelle Hof  

28-10  Kyrylo Holusiak  

29-10  Jayden van Loon  

30-10  Tenzin Lobsang Tsang  

05-11  Vlad Rozhnov   

06-11  Tess Boerema  

08-11  Lieke Hesseling  

10-11  Julia de Boer  

11-11  Alain Neto  

12-11  Nout Bakker  

12-11  James Mujawamaliya  

14-11  Seb Klaver  

22-11  Koen Kaptein  

23-11 Julia Briët  
Agenda 
17 t/m 21-10 Herfstvakantie 
24-10 Luizencontrole 

03-11 Teamvergadering 

11-11 St. Maarten 

12-11 Intocht Sinterklaas 

18-11 Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

21-11 MR vergadering 

22-11 Teamvergadering 

25-11 Rapport 1 

25-11 Volgend Baleinbericht 
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