Maandbrief november

Heiloo 2019

Beste ouders,

Voor de herfstvakantie hebben we ons gezamenlijk project over Europa met alle groepen
afgerond. De student kwam op bezoek en alle groepen hebben een lied voor hem gezongen
over reizen en in groep 5/6 en 7/8 is hij nog op bezoek geweest in de klassen.

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 gaat:
Groep 1/2 aan de slag met het seizoen ‘herfst’ en de feesten Sint en Kerst.
Groep 3/4 dieper in op de seizoenen en de feesten Sint en Kerst.
Groep 5/6 is gestart met het project Herfst en gaan zich verder verdiepen in allerlei dieren,
bomen en planten en het weer in dit seizoen.
Groep 7/8 gaat zich verdiepen in De Gouden Eeuw!
Stagiaires:
In de week van 28 oktober t/m 8 november loopt Naomi bij ons haar maatschappelijke stage
vanuit de Middelbare school. Zij is een oud leerling van onze school.
Donderdag 14 en vrijdag 15 november loopt Tom Pirovano 2 dagen stage bij ons op school. Ook
een oud leerling van onze school.

Inloopdag:
We hopen dinsdag 5 en 12 november, van 9.00 t/m 14.00 uur, weer veel nieuwe ouders te
ontmoeten.
Maandag 11 november:
Voor het lampionnen feest van 11 november gaan alle groepen lampionnen maken en komt elk
kind maandag 11 november met een lampion naar huis.
Maandag 11 november mag elk kind een lampje mee naar school 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.
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 hebben alle kinderen een regiogids VO
meegekregen. 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 25 november een doe/kijkmiddag voor groep 8 op het PCC in Heiloo van 12.30 –
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.

Muziekles in groep 5/6.
Schaken:
Op donderdag 21 november doet onze school, met twee groepjes van 4 personen, mee aan het
schaaktoernooi voor alle basisscholen in Heiloo. Het toernooi is van 16.00 – 18.00 uur in ‘De
strandwal, Olvendijk 2A Heiloo’. De schaakkinderen moeten om 15.45 uur aanwezig zijn.
Er wordt al druk geoefend en de kinderen krijgen elke vrijdag na school schaaklessen van twee
enthousiaste schaakouders. Ouders en kinderen die willen kijken zijn van harte welkom.
EU-Schoolfruit:
Dit schooljaar doen we weer mee met het EU-schoolfruit programma. Dit betekent dat we vanaf
volgende week, elke week op dinsdag fruit en groente geleverd krijgen op school. Uw kind(eren)
hebben dan op woensdag, donderdag en vrijdag, elke week, fruit/groenten van school. Deze
actie loopt van november t/m april.

High Tea in groep 5/6

Begrijpend lezen les in groep 7/8

Sinterklaas
Als Sinterklaas half november weer in het land komt, zal ook bij ons op school te merken zijn. 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 donderdag 5 december zal het feest zijn in de speelzaal voor alle kinderen
van school. We ontvangen Sinterklaas met alle kinderen, waarna hij ook nog op bezoek komt in
alle klassen.

Data december:
- Donderdag 5 december
- Maandag 9 december
- Dinsdag 10 december
- Vrijdag 20 december
- Zaterdag 21 december
- Maandag 6 januari

Sinterklaas komt op bezoek.
Groep 5 t/m 8 naar het Rijksmuseum
Voorlichting van de brandweer voor groep 5/6.
Kerstdienst, ’s middags vrij. De kinderen zijn om
12.30 uur uit!
Begin van de kerstvakantie.
Weer naar school.

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