Heiloo, 7 oktober 2019
Aan de ouders,
Vakleerkracht Gym:
Vanaf vrijdag 20 september is Guus bij ons op school begonnen als vakleerkracht voor de
Gymlessen. Elke vrijdag zal hij nu voor groep 3 t/m 8 de gymlessen verzorgen.

Dramales bij ons op school:
Zoals u weet, geeft meester Jaap iedere dinsdag aan alle kinderen van de school drama.
Tijdens deze lessen dramatische vorming wordt er naast het spel ook veel aandacht
besteedt aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen.
Studiedag:
Afgelopen woensdag 2 oktober hadden we met de teams van beide scholen een
inspirerende studiedag. Het grootste gedeelte van de dag werd besteed aan het WO
onderwijs. Welke thema’s behandelen we in welke groepen en welke SLO doelen horen
hierbij. We hebben dit met elkaar in kaart gebracht en verder aan elkaar laten zien hoe we
creatief de thema’s invullen en ook samen maken met de kinderen. Een inspirerende middag
was het.
Ook hebben we met beide scholen gekeken naar de toekomst van onze scholen. Kortom de
dag hebben we nuttig met elkaar besteed.
Methodes:
Dit schooljaar zijn we in groep 5 gestart met de nieuwste versie van onze schrijfmethode
Pennenstreken.

Brandoefeningen
In het kader van de veiligheid hebben we afgelopen week onze eerste brandoefening gehad.
Juf Hilke en juf Natascha zijn de BHV-ers van onze school en begeleiden deze oefening. Met
de kinderen oefenen we waarom ramen en deuren gesloten worden en hoe je veilig en vlot
de school uitgaat bij calamiteiten. Dergelijke brandoefeningen vinden 3 maal per schooljaar
plaats.

Kinderboekenweek
In het kader van de Kinderboekenweek die officieel is gestart op woensdag 2 oktober,
wordt in de komende week aandacht besteed aan het thema: “ Reizen”.
Donderdag 3 oktober is de Kinderboekenweek gestart op school met een kleine, grappige
act van de leerkrachten. De reizigers in de act hadden voor alle groepen 4 kinderboeken
mee die in alle klassen zijn uitgepakt. Aan deze boeken zijn de komende 2 weken nog
lessen verbonden die de leerkrachten naar keuze kunnen uitvoeren. En dit wordt zeker ook
gedaan.
Groep 5/6 heeft woensdag 9 oktober een programma in de bibliotheek in het kader van de
Kinderboekenweek.

Uitruimen en schoonmaken
Zoals u misschien wel gezien heeft, wordt iedere week een klaslokaal uitgeruimd, zodat deze
zo grondig mogelijk schoongemaakt kan worden. De kinderen helpen op vrijdag alles uit hun
klas te zetten en maandag alles er weer in te dragen. Vrijdagmiddag 18 oktober (de vrijdag
voor de herfstvakantie) worden alle klassen tegelijk uitgeruimd, zodat de vloeren tijdens de
herfstvakantie extra gereinigd kunnen worden en vervolgens worden voorzien van een
nieuwe waslaag.
De maandag na de vakantie, maandag 28 oktober ,zullen we dan met alle kinderen de
klassen weer inruimen.

Herfstvakantie:
Van maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober is er herfstvakantie.
Maandag 28 oktober beginnen we weer.

Data die al bekend zijn voor de maand November:
 In de week van 4 november kunt u zich inschrijven voor de rapportgesprekken, er ligt
een lijst hiervoor klaar in de hal.
 Dinsdag 5 november: inloopkijkdag
 Vrijdag 8 november: Rapporten mee ter voorbereiding op de oudergesprekken
 Week van 11 tot en met 15 nov.: Oudergesprekken n.a.v. de rapporten.
 Dinsdag 12 november: inloopkijkdag.
 Maandag 11 november: Alle klassen showen hun lampionnen en zingen met elkaar
St. Maarten liedjes in de speelzaal.

Hartelijke groeten,
Natascha, Eline, Coralie, Mir, Lin, Hilke, Sylvia, Jaap, Enide en Marije.
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