Maandbrief november

Heiloo 2018

Beste ouders,
Projectafsluiting:
Wat hadden we een vrolijke, gezellige en bijzondere middag op donderdag 18 oktober!
Er was een tentoonstelling, door de hele school, waarin alle kinderen op hun eigen niveau lieten
zien wat zij de afgelopen perioden allemaal hebben geleerd binnen ons project ‘De Mens’.
Er waren veel dingen te zien en te doen. Fijn dat er zoveel belangstelling voor ons werk was. Het
was een bruisend feestje!
Projecten:
Na de herfstvakantie zijn alle groepen weer gestart met een nieuw project:
Alle groepen gaan beginnen met het maken van lampionnen voor 11 november en verder:
Groep 1/2 gaat aan de slag met het seizoen ‘herfst’.
Groep 3/4 gaat ook aan de slag met de herfst, maar ook met de feesten Sint en Kerst’.
Groep 5/6 is gestart met het project ‘Natuur’ en bekijkt de verschillende boomsoorten en
krijgen informatie over de trekvogels.
Groep 7/8 gaat zich verdiepen in het werelddeel ‘Azië ’! De kinderen zullen veel leren over de
verschillende landen en zich ook verdiepen in de wereldgodsdiensten.

Let’s do it kids:
Vrijdag 2 november hebben we meegedaan met een project over plastic soep in de wereld.
Alle groepen kregen hier een informatieve les over en hebben ook in de praktijk ervaren hoeveel
afval er ligt en waarom we dat beter met elkaar kunnen opruimen en verminderen. Het was een
inspirerende ochtend.

Studiedag:
Donderdag 8 november gaan juf Anneke, juf Enide en juf Eline naar een studiedag die gaat over
“verborgen aanwezig”. Juf Natascha, meester Jaap en juf Hilke vallen dan in deze groepen in.
Vrijdag 9 november:
Voor Sint maarten op 11 november gaan alle groepen lampionnen maken. Vrijdag 9 november
mag elk kind een lampje mee naar school nemen met zijn naam erop. ‘s Middags gaan we met
alle groepen naar de speelzaal om elkaars lampionnen te bekijken en zingen we een paar liedjes.
Het binnen brengen van uw kind(eren):
Na de herfstvakantie zijn we met de nieuwe afspraken omtrent het binnen brengen gestart.
Voor sommige ouders was het nog even wennen maar we merken dat de kinderen het heel
prettig vinden. Voor de kinderen, van groep 5 t/m 8, is het heel fijn nu dat ze gewoon de klas in
kunnen lopen en meteen contact kunnen maken met hun leerkracht. En niet door een bos van
ouders naar binnen moeten zigzaggen. Hartelijk dank alvast allemaal voor uw medewerking!

Oudergesprekjes:
Om met de leerkrachten te kunnen spreken over de ontwikkelingen van uw kind, zijn er in de
week van 12 tot en met 15 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. Vanaf nu dus!!
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 wilt u het rapport 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 gesprekken (van een kwartier) worden op de volgende dagen gehouden:
Dinsdagmiddag groep 1 t/m 7, dinsdagavond groep 3 t/m 6, donderdagmiddag groep 3/4 en
groep 7, vrijdagmiddag groep 1/2 en woensdagmiddag 21 november groep 5/6.
Aangezien er in september al gesprekken hebben plaatsgevonden met de ouders en de kinderen
van groep 8 n.a.v. de entreetoetsen, zullen er nu geen rapportengesprekken met groep 8
plaatsvinden. De kinderen zullen wel een rapport ontvangen. Heeft u toch behoefte aan een
gesprek, dan kunt u zich op de lijst inschrijven.

Dyslexie onder de knie – Bibliotheek Heiloo
Inspiratiemiddag en online training
Heeft jouw kind moeite met lezen en schrijven? Tegenwoordig zijn er heel veel handvatten en
hulpmiddelen. Niet alleen voor kinderen, ook voor ouders! Hoe help je jouw kind een stapje
verder?
Kom naar de inspiratiemiddag dyslexie, een inspirerende en gezellige bijeenkomst over dyslexie
voor ouders én kinderen. Wissel ervaringen uit en doe nieuwe inzichten op. Voor kinderen
maken we de middag extra speciaal met leuke activiteiten, zoals theaterlezen, knutselen en
snuffellezen met biebhond Mylo. Je gaat naar huis met een leuke goodiebag, tips & trucs om
thuis uit te proberen en toegang tot de e-learning over dyslexie en andere leesproblemen.
Woensdag 14 november, 14.00 – 16.30, voor ouder en kind. Toegang gratis, graag aanmelden
vooraf via www.bibliotheekheiloo.nl
Dansdag:
Donderdag 15 november hebben we met de hele school een dansproject. Deze dansdag wordt
geregeld door de ABC-commissie die allerlei culturele activiteiten voor alle scholen in Heiloo
regelt. U krijgt hiervoor nog een aparte uitnodiging.
Stagiaire:
In de week van 19 t/ 30 november loopt Lianne Dekker bij ons haar maatschappelijke stage
vanuit de Vrij school in Bergen. Lianne is een oud leerling van onze school.

Regels en afspraken:
De afspraak die we de komende tijd in en rondom de hele school extra benadrukken is: “Ik ben
vriendelijk naar leerkrachten, ouders en medeleerlingen”.

Inloopdag:
Op dinsdag 6 en dinsdag 13 november bestaat er de mogelijkheid om even de school binnen te
lopen, terwijl de school in bedrijf is. Neemt u gerust belangstellenden mee voor een rondleiding.
We hopen op deze manier weer nieuwe ouders en kinderen te mogen begroeten.
Nieuw meubilair:
Woensdag 21 november gaan we met een aantal leerkrachten uit het team naar nieuw
meubilair kijken.
In het volgende schooljaar starten we dan met nieuwe tafels en stoelen.
Pietendorp:
Eind november is het buitenmuseum van het Zuiderzee museum weer omgetoverd in een
Pietendorp. Dit jaar is onze school weer in de mogelijkheid gesteld om het te bezoeken.
We gaan met groep 3-4 op 30 november hiernaartoe. We moeten om 10.00 aanwezig zijn en
daarom gaan we meteen om 8.45 uur weg.
We zoeken nog ouders die willen rijden en begeleiden. Opgeven bij juf Eline of juf Coralie

Wegen en meten in groep 5/6.
Schaken:
Op donderdag 29 november doet onze school, met twee groepjes van 4 personen, mee aan het
schaaktoernooi voor alle basisscholen in Heiloo. Het toernooi vindt plaats in ‘De strandwal,
Olvendijk 2A Heiloo’ van 16.00 – 18.00 uur. De schaakkinderen moeten om 15.45 uur aanwezig
zijn.
Er wordt al druk geoefend en de kinderen krijgen vrijdag 16 en 23 november, na schooltijd,
schaaklessen van twee enthousiaste schaakouders. Ouders en kinderen die willen kijken zijn van
harte welkom.
Wij willen Paul en Fred vast alvast hartelijk bedanken voor hun inzet!

Sinterklaas
Als Sinterklaas half november weer in het land komt, zal ook bij ons op school goed te merken
zijn, dat wij Sinterklaas graag ontvangen. In alle groepen zal een aanloopje gemaakt worden
naar het feest. In de groepen 1 tot en met 4 wordt natuurlijk veel geknutseld en gezongen.
In groep 5 tot en met 8 gaan de kinderen lootjes trekken. In groep 5 en 6 ontvangen de kinderen
van Sint een cadeautje die hij persoonlijk in hun surprise komt stoppen, hierover ontvangt u een
aparte brief.
In groep 7 en 8 regelen de kinderen alles zelf. Ook voor deze kinderen zal alles in een brief
worden uitgelegd.
Op dinsdag 4 december ontvangen we met alle kinderen Sinterklaas en zijn pieten in de
speelzaal. Daarna komt hij ook nog alle klassen bezoeken.

Groep 8:
De kinderen van groep 8 hebben tijdens de oudergesprekken, begin van dit schooljaar, een
advies voor het vervolg onderwijs gekregen. Zij gaan zich nu, samen met hun ouders, oriënteren
op de middelbare scholen in onze regio. Hiervoor krijgen alle kinderen (volgende week) nog een
regiogids VO. In deze gids staan de open dagen van alle VO scholen in onze regio.
Om eventueel al een idee te krijgen van een school of een keuze te kunnen maken is er op
maandag 26 november een doe/kijkmiddag voor groep 8 op het PCC in Heiloo van 13.15 – 14.30
uur. Welke 2 ouders zouden hier met groep 8 heen willen gaan? U kunt zich dan opgeven bij juf
Hilke of juf Enide.

Data december:
- Dinsdag 4 december
- Vrijdag 21 december
- Zaterdag 22 december
- Maandag 7 januari

Sinterklaas komt op bezoek. De kinderen zijn
om 14.45 uit!
Kerstdienst om 8.45 uur. De kinderen zijn om
12.30 uur uit!
Begin van de kerstvakantie.
Weer naar school.

Vriendelijke groeten van het team,
Natascha, Jaap, Eline, Enide, Anneke, Annemarie, Hilke, Sylvia, Coralie, en Marije.
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