Heiloo, 3 oktober 2017
Aan de ouders,
Feest:
Afgelopen vrijdag heb ik samen met uw kind(eren) een fantastische dansdag beleefd. De
hele dag is er geknutseld en gedanst en ontstond er een echte voorstelling.
Maar ook waren de hal en de speelzaal prachtig versierd met alle gezeefdrukte ballerina’s en
werd er een vrolijk lied voor mij gezongen.
Ten slotte werd ik verwend door u allen als oudergroep met taarten, bloemen, cadeautjes en
een gezamenlijk “uit bon”. Heel hartelijk dank hiervoor, zo houd ik het nog wel 25 jaar vol!
Groetjes van juf Enide.
Alle ouders die mee hebben geholpen met voorbereiden, taarten bakken en opruimen willen
wij als team ook hartelijk bedanken. Zo werd het met ieders bijdrage een groot feest.

Oefenen voor de feestelijke dans.
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.
Welkom:
De volgende leerlingen heten wij nog van harte welkom bij ons op school: Vigo de Boer,
Silke Roos en Sune-Jan in groep 1/2.
Mila Ris, Joey Reimert, Benyamin v.d. Linde, Julian Swoboda en Fien Eilander in groep 3/4.
Yasmine v.d. Linde, Nora Ris, Senna eilander en Jennifer Reimert in groep 5/6.
Wij wensen ze heel veel leerplezier bij ons op school.
Studiedag:
Afgelopen woensdag 4 oktober hadden we met de teams van beide scholen een
inspirerende studiedag. Het grootste gedeelte van de dag werd besteed aan PBS
(programma voor sociaal emotionele ontwikkeling. Met dit programma werken we met het
waarborgen van de sociale regels en veiligheid op school voor ieder kind.
Hoe we dit in de praktijk gaan uitwerken, hoort u over geruime tijd.
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 3 gestart met de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen
(methode voor aanvankelijk lezen en spellen) en de daarbij behorende vernieuwde versie
van onze schrijfmethode Pennenstreken.
Juf Hilke:
Het gaat steeds iets beter met juf Hilke, maar nog niet goed genoeg om weer volledig te
gaan werken. Ze bouwt het aantal uren dat ze voor de klas staat rustig op en zo zal ze de
komende maanden steeds meer uren voor groep 5/6 staan. Uiteindelijk is het de bedoeling
dat ze twee dagen in groep 5/6 kan lesgeven.
Brandoefeningen
In het kader van de veiligheid hebben we afgelopen week onze eerste brandoefening gehad.
Juf Anneke 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.

Onze matrozen en piraten in de botenhoek.
Kinderboekenweek
In het kader van de Kinderboekenweek die officieel is gestart op woensdag 4 oktober,
wordt in de komende week aandacht besteed aan het thema: “ Griezelen”.
Vrijdag 6 oktober start de Kinderboekenweek op school met een kleine, grappige act van
de leerkrachten.
In de hal staat een boekentafel waarin een verrassing zit voor iedere groep.
Ra Ra Ra, wat zal dat zijn?
Groep 5/6 heeft meteen vrijdag 6 oktober een programma in de bibliotheek in het kader van
de Kinderboekenweek. Groep 7/8 krijgt deze vrijdag de schrijver Andre Nuyens op bezoek.
Elke week komen er ook 50+ ers voorlezen in alle groepen.
Groep 5/6:
Maandag 9 oktober komt Kees Dekker(vader van oud-leerlingen en imker) langs om te
vertellen over bijen. De groep krijgt een bijenkorf te zien en gaat bloemen zaaien die
belangrijk zijn voor het voortbestaan van de bij. Dit allemaal in het kader van het project ‘de
kleine beestjes’.
Oudergesprekjes voor groep 8;
Op dinsdagmiddag 17 oktober en op donderdagmiddag 19 oktober zijn de oudergesprekken
voor de kinderen uit groep 8. De gesprekken, van 15 minuten, zijn van 15.00 – 17.00 uur.
In de week van 9 oktober kunt u zich hiervoor inschrijven. Er ligt een lijst klaar in de hal. U
kunt zich ook telefonisch of per mail inschrijven.

Muzikant in de klas:
In het kader van ons muziekonderwijs en de muzieklessen krijgen de groepen 3/4 en 5/6
bezoek van 2 muzikanten. Zo kunnen ze kennis maken met 2 instrumenten.
In de week van 9 oktober komt er een muzikant langs met zijn instrument en in de week van
16 oktober weer een andere muzikant met een ander instrument.
De naschoolse workshop ‘ontdek je instrument’ is succesvol gestart met elf leerlingen en
heel veel enthousiasme.

Goede afwatering is hard nodig.
Rioleringswerkzaamheden:
Zoals u iedere dag kan merken, wordt er nog steeds druk gewerkt rondom school.
Vrijdag 13 oktober krijgt groep 5/6 les over de riolering en afwatering. Ze gaan buiten kijken
hoe er wordt gewerkt. Deze les wordt verzorgt door de opzichters, die al het werk rondom
school aansturen.
Vrijdag 20 oktober gaat groep 7/8 in dit kader naar Heerhugowaard, om daar in een hal te
kijken hoe dit allemaal in zijn werk gaat. Ze gaan er met de bus heen!
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 20 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 30 oktober ,zullen we dan met alle kinderen de
klassen weer inruimen.

Herfstvakantie:
Van maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober is er herfstvakantie.
Maandag 30 oktober beginnen we weer.

Er wordt heerlijk gespeeld in groep 1/2.

Data die al bekend zijn voor de maand November:
 Dinsdag 7 november: inloopkijkdag
 Vrijdag 10 november: Rapporten mee ter voorbereiding op de oudergesprekken
 Week van 13 tot en met 17 nov.: Oudergesprekken n.a.v. de rapporten. In de week
voorafgaand aan de rapporten, kunt u zich inschrijven voor de gesprekken op een
inschrijflijst in de hal.
 Dinsdag 14 november: inloopkijkdag.
 Dinsdag 10 november: Alle klassen showen hun lampionnen en zingen met elkaar St.
Maarten liedjes in de speelzaal.

Hartelijke groeten,
Natascha, Eline, Coralie, Madou, Anneke, Hilke, Sylvia, Jaap, Enide en Marije.
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