Heiloo, 2 oktober 2018
Aan de ouders,
Welkom:
De volgende leerlingen heten wij nog van harte welkom bij ons op school:
Mattis Bakker, Keetie Hoogeveen, Thirza Witte, Unne de Snaijer, Jonathan Vollmer, Luna
Dammers, Joy Verkaaik, in groep 1/2 , Mare van Niejenhuis, Maud Rupert, in groep 3/4,
Michael de Wijs, Nora Vollmer, Elisa de Groot in groep 5/6.
Wij wensen jullie heel veel leerplezier bij ons op school.
Studiedag:
Morgen, woensdag 3 oktober, zijn de kinderen VRIJ in verband met een studiedag van de
leerkrachten. Op deze dag komen we met de leerkrachten van de twee Jan van
Rijckenborghscholen bijeen en zullen wij onderwijskundige punten bespreken waar we het
voorgaande schooljaar mee zijn begonnen. Morgen gaan we wederom met elkaar spreken
over: Slimme leerlingen en PBS.

De beweegchallenge met groep 3 t/m 8 gedaan.
Algemene Ouderavond:
Op dinsdag 18 september jl. hadden wij onze eerste algemene ouderavond, gevolgd door
een klassenouderavond in de groep van uw zoon/dochter .
Wij onderkennen het nadeel, dat enkele ouders kinderen in meerdere groepen hebben,
die tegelijkertijd een klassenavond verzorgden.
Wij zijn natuurlijk altijd bereid, om vragen over de groep, alsnog te beantwoorden.
Schiet ons gerust nog even aan, zodat we nog het een en ander kunnen toelichten!
U kunt ook een samenvatting van de ouderavond vinden in de bijlage.

Er zijn al veel ouders die zich hebben ingeschreven op de lijsten. Daar zijn wij erg blij mee!
Wilt u zich nog als hulpouder ergens voor inschrijven, dan kunt u dit bij juf Marije in het
kamertje bekijken.
MR:
De MR bestaat nu uit de volgende vertegenwoordigers: Barbara Bloemendal en Paul van
den Brug vanuit de oudergeleding.
Vanuit het team zullen Anneke Nijhof en Eline Verlinde de MR vertegenwoordigen.
Luizen:
Ze zijn er weer of nog niet weg geweest. Wilt u alstublieft uw kind controleren, behandelen
en blijven kammen!! En koop een luizenzak op school! Wij zouden dit zeer op prijs stellen
als alle kinderen er een hebben. Een nieuwe luizenzak kost 10.00 euro, een tweede handse
kost 5,00 euro.

Kalenders in groep 7/8.
Groep 7/8:
Vrijdag 12 oktober gaat deze groep naar het Corpus, n.a.v. het project ‘De Mens’.
Mocht u mee willen rijden en begeleiden dan horen wij dit graag. U kunt zich opgeven bij juf
Hilke en juf Enide.
Klusochtend
Zaterdag 13 oktober is er een klusochtend bij ons op school.
We starten om 9.00 uur en sluiten af rond 12.00 uur.
Kunt u een uurtje helpen dan zou dit heel fijn zijn.

Het binnen brengen van uw kind(eren):
Na de herfstvakantie veranderen de afspraken over het binnen brengen van uw kinderen.
Groep 1/2 mag vanaf half negen naar binnen worden gebracht door de ouders. En nemen
afscheid in de klas.
Groep 3/4 mag vanaf tien over half negen, bij de eerste bel naar binnen worden gebracht en
neemt afscheid bij de klassendeur.
Groep 5 t/m 8 neemt, bij de eerste bel, afscheid bij de buitendeur en lopen zelf naar de
klas.
Wilt u als ouder iets doorgeven aan de leerkracht dan kan dit op een papiertje, dat u
meegeeft aan uw kind, of van half negen tot en met tien over half negen bij de
desbetreffende leerkracht.
Diëten:
Heeft u kind een dieet dan horen wij dit graag en ontvangen, zo spoedig mogelijk, van u op
papier waar wij op moeten letten!

Jezelf in groep 3/4.
Brandoefeningen:
In het kader van de veiligheid hebben we afgelopen week onze eerste brandoefening gehad.
Juf Anneke en juf Hilke zijn de BHV-ers van onze school. Aan de kinderen wordt dan
duidelijk gemaakt 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 start op woensdag 3 oktober, wordt in
de komende week aandacht besteed aan het thema: ‘Vriendschap’.
Donderdag 4 oktober start de kinderboekenweek op school met een swingende act van alle
leerkrachten. In de hal staat een boeken tafel waarop een verrassing staat voor iedere
groep: een nieuw boek voor elke groep.
Tentoonstelling:
Wij willen u nogmaals uitnodigen voor onze tentoonstelling over “De mens”. U bent op
donderdagmiddag 18 oktober van harte uitgenodigd!
U bent vanaf 14.30 uur welkom in onze school!

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 als hun klas aan de
beurt is om op vrijdag alles uit de klas te zetten en maandag alles er weer in te dragen.
Vrijdagmiddag 19 oktober (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.
Maandag 29 oktober zullen we dan direct na de vakantie met alle kinderen de klassen weer
inruimen.
Meubilair:
Dit schooljaar gaan we ons oriënteren op nieuw schoolmeubilair.
Zo gauw dit meer vorm krijgt informeren we u hier weer over de verdere voortgang.
Herfstvakantie:
Van maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober is er vakantie.
Maandag 29 oktober beginnen we weer.

Een stukje van de kalender uit groep 1/2.
Oudergesprekjes:
Om U de gelegenheid te geven,met de leerkrachten te spreken over de ontwikkelingen van
uw kind, zijn er in de week van 12 tot en met 16 november oudergesprekken gepland.
U kunt zich voor deze gesprekken inschrijven, op de daarvoor bestemde lijst in de hal, in de
week voorafgaand aan de gesprekken.
Eventueel kunt u ook telefonisch een afspraak maken. De gesprekken worden gehouden
n.a.v. de rapporten die alle leerlingen ontvangen op vrijdag 9 november.
U kunt de rapporten inkijken en graag weer meenemen naar het oudergesprek. De
rapporten worden vooraf met de kinderen individueel besproken.
De nadruk zal bij het eerste rapport liggen op de sociaal-emotionele ontwikkeling van
de kinderen, maar daarnaast zijn er ook gegevens over de cognitieve ontwikkeling.
De ouders en de kinderen van groep 8 hebben recent een gesprek gevoerd. De
rapportengesprekken voor deze groep komen te vervallen. Wilt u toch graag een gesprek
over uw kind voeren, dan is dat natuurlijk wel mogelijk. Schrijft u zich dan gewoon in op het
inschrijfformulier.

Data die al bekend zijn voor de maand November:
 Vrijdag 2 november
Let’s do it kids, voor de hele school.(plastic soep)
 Vrijdag 9 november:
Rapporten mee ter voorbereiding op de
Oudergesprekken
 Vrijdag 9 november:
Alle klassen showen hun lampionnen en zingen met
elkaar St. Maarten liedjes in de speelzaal.
 Week van 12 tot en met 16 nov.: Oudergesprekken n.a.v. de rapporten.
 Dinsdag 6 en 13 november:
inloopkijkdag voor nieuwe ouders.
 Donderdag 15 november
Dansdag op school.

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

Jan van Rijckenborghschool, Trompenburg 49, 1852 CC Heiloo,Tel: 072-5338286

Het skelet in groep 5/6.

Bijlage: Samenvatting ouderavond
Inleiding ouderavond 18 september 2018
Beste ouders,
Wij heetten u heel hartelijk welkom op deze eerste ouderavond van het schooljaar 20182019
De avond werd gestart met een stukje uit het boekje, ‘hart, hoofd en handen’ wat is
uitgegeven door de rozenkruispers. Vervolgens was er een voorstellingsrondje van de
leerkrachten. En hebben we een spel met alle ouders gedaan om elkaar beter te leren
kennen. In alle groepen worden nu steeds spelletjes gedaan om de groepsvorming te
bevorderen. Daarna volgenden een paar korte mededelingen. Er lagen verschillende lijsten
in de hal waarop u zich voor verschillende activiteiten kunt inschrijven. Wij zijn heel blij met
de hulp van iedereen. Tenslotte moeten wij met elkaar, de ouders en de leerkrachten de
school draaiende houden. Wilt u zich alsnog voor een van de activiteiten aanmelden, dan
kunt zich wenden tot juf Coralie of juf Marije. Wij zijn u erg dankbaar.

In de verschillende groepen werden zinvolle, specifieke zaken over de groepen verteld.
Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de betreffende
leerkrachten.
Er zijn een aantal punten die wij met u willen delen.
-Schoolgids: u heeft deze al ontvangen, de bijlage, via de mail.
-Jaarprogramma: Het jaarprogramma vindt u op de website. Dit programma is onder
voorbehoud. Let erop dat wij eventuele wijzigingen aan u doorgeven via de nieuwsbrieven.
-Traktaties: Wij willen graag gezonde kinderen. Daarbij horen gezonde traktaties. Wilt u er
voor zorgen dat de traktaties gezond en vegetarisch zijn? Er zijn soms kinderen in de klas
die een speciaal dieet volgen. De leerkracht kunt u daarover informeren.

www.gezondtrakteren.nl
-Wilt u dokters- en tandartsbezoek zo mogelijk voor/na schooltijd plannen?
-De dagopeningen vinden wij een belangrijke start van de dag. Wij vragen u om uw kind op
tijd te brengen. Het is fijn om met een complete groep, rustig te starten.
-Tips en tops: In het halletje bij de voordeur staat een bruin bakje waar u uw tips en tops in
kwijt kunt. Wij stellen de tips en tops erg op prijs!
-Gymnastiek: Mocht uw kind, om de een of andere reden, niet mee mogen gymmen. Dan
vinden wij het heel fijn als u zelf mondeling of schriftelijk bij de leerkracht meldt. Het is voor
een leerkracht soms erg lastig in te schatten wat een kind wel of niet kan/mag.
-Parkeren: Wilt u ervoor zorgen dat u uw fiets op het plein, het fietsenrek tegenover onze
ingang of aan de zijkant van de school parkeert? De buurman vindt het fijn als zijn oprijlaan
vrij blijft. Namens de buurman bedankt! Wilt u uw fiets niet tegen de schutting van de
buurvrouw zetten? Deze schutting is erg kwetsbaar.

