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350 jarig bestaan Blokzijl stad 

Het zal jullie niet ontgaan zijn, van 10 t/m 18 september wordt er 

gevierd dat Blokzijl 350 jaar geleden stadsrechten kreeg. Daar horen 

natuurlijk ook allemaal feestelijke activiteiten bij. 

Oudhollandse spelen 

Op woensdag 14 september zijn er oud Hollandse spelen voor de 

leerlingen van de basisschool. De organisatie vraagt hiervoor hulp van 

ouders om de verschillende spelonderdelen te bemensen. U kunt zich 

opgeven op het formulier bij de onderbouw of bij de leerkracht van uw 

kind. Het zou erg leuk zijn als alle kinderen  die dag in oud Hollandse 

kleding verkleed komen. Wij gaan sowieso op de zolder van de 

Rolpaal kijken of daar nog kleding ligt. 

Aansluitend op de Oud Hollandse spelen kunnen de kinderen 

rondkijken op de historische markt waar 10 oude ambachten te zien 

zijn. 

Gastles 

Daarnaast wordt er maandag 12 september een gastles gegeven in 

de middenbouw door de illustratrice Harriet Kalthof en in de 

Komende activiteiten 
Dit staat er de komende periode op het programma: 

06-09-2022: sponsorzwemmen 

06-09-2022: vergadering medezeggenschapsraad 

07-09-2022: start schoolfruit 

12-09-2022: gastlessen 350 jaar stad Blokzijl in de midden- en bovenbouw 

14-09=2022: Oudhollandse spelen 

21-09-2022: studiedag team, kinderen zijn vrij! 
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bovenbouw door Annemarie Schoemakers. Zij nemen de kinderen 

mee in de historie van Blokzijl. 

 

Pieremegogggel bouwen 

Van woensdag 14 september tot en met vrijdag hebben 

basisschoolkinderen met een zwemdiploma de mogelijkheid om na 

schooltijd te bouwen aan hun eigen pieremegoggel. Dit vindt plaats 

aan het strandje bij camping de Sas. Een pieremegoggel is een 

zelfgemaakt roeibootje. Op vrijdag 16 september is er een 

Pieremegoggel race in de Kolk.  

 

Reünie 

Op 10 september is er een reünie voor oud-inwoners van Blokzijl. Oud-

leerlingen kunnen zich aanmelden  via de website: 

www.350jaarstadblokzijl.nl 

 

Hallo wereld  

Thema; Talenten en Vriendschap. 

Wat wil jij later worden? Is een vraag die vaak aan kinderen wordt 

gesteld. 

Uit nieuwsgierigheid naar de dromen van kinderen of je wilt weten 

waar hun interesses liggen, hoe ze zich zelf zien en hoe ze naar het 

leven kijken. 

Alsof je ze hier door beter zou leren kennen ,hun talenten beter zou 

kunnen zien en waarderen. Voor iedereen geldt uiteraard een eigen 

invulling op basis van eigen kunnen en je mogelijke talenten. Is het 

belangrijk om talenten te hebben? Mag je teleurgesteld zijn dat je niet 

overal talent voor hebt? Je mag fouten maken, ergens niet goed in 

zijn, je bent meer dan jouw talent. Het gaat er niet om wat je (niet) 

kunt, maar om wie je bent en om wat je wel kunt. Dit sluit aan bij de 

droom van een wereld waarin iedereen mee telt, ook het christendom 

en de islam. En heb je talenten nodig voor vriendschap? En welke 

talenten dan dan? 

We gaan de aankomende periode in alle groepen open dit thema 

bespreekbaar maken, door middel van verhalen, liedjes, filmpjes en 

andere werkvormen. 

Met vriendelijke groet de Hallo Wereld docenten, Sevda en Hennie. 
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Schoolfruit   

Vanaf de week van 5 september is er weer schoolfruit! We starten op 

woensdag 7 september. Het schoolfruit in de eerste week: kiwi, appel 

en peer. Ouders kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief. We 

hebben als leverancier Boumanfruit BV. 

 
 

Ingekomen post 

 

 

 Leer spelenderwijs het schaatsen, kom schaatsen in 
Thialf. 

 
        

Betreft: Aanmelding Jeugd- Kleuterschaatsen seizoen 2022/2023 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Kinderen die deze winter de vaardigheden van het schaatsen willen leren of verbeteren kunnen zich 
aanmelden voor schaatslessen in Thialf Heerenveen.  
Door allerlei leuke oefeningetjes leert uw kind spelenderwijs kennis maken met de schaatsbeweging 
en techniek van het schaatsen. En veel plezier beleven aan deze sport.  
 
Het seizoen loopt vanaf begin oktober tot maart, ongeveer 18 schaatslessen van een uur.  
 
Hierbij sturen wij u informatie omtrent het jeugd- kleuterschaatsen en de wijze van aanmelden.  
 

De schaatslessen kunnen bij de Sven Kramer Academy of STUUPSport gevolgd worden.  

 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden zoals lestijden, contributie en aanmelden dan kan dit via 
info@svenkrameracademy.nl of info@STUUPsport.nl  
 
Informatie is tevens te vinden op facebook.com/StuupSport/  en www.svenkrameracademy.nl    
 
Bij inlevering van een kopie van de aanmeldingsbrief met daarop uw IBAN nummer  

krijgt u van IJsclub V.V.V. Blokzijl …70€…  contributie terug. 

Dit geldt voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar die in Blokzijl wonen of naar school gaan en de 
ouders/verzorgers betalend lid zijn van IJsclub Blokzijl. 
Kopie aanmeldingbrief inleveren bij, Ronald Klarenbeek,  Rietvink 7, 8356DR Blokzijl. 
 
 
Mocht u nog aanvullende vragen hebben dan kunt u telefonisch contact op nemen met Ronald 
Klarenbeek (IJsclub V.V.V. Blokzijl) telefoonnr.: 06-13624629 of info@ijsclubblokzijl.nl  
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Namens het Bestuur IJsclub V.V.V. Blokzijl 

 

 

 

 


