Maandbrief december

Heiloo, 3 december 2019

Aan de ouders,
In de maand november zijn we de echte donkere dagen in gegaan. Wij zien in deze periode
in ons land het licht van de zon steeds wat korter.
In de lessen beeldende vorming hebben de kinderen de afgelopen weken gewerkt aan
prachtige lampjes. Deze lampjes verlichten onze hal en heten ons iedere ochtend een warm
welkom.
Schaken:
De afgelopen weken hebben een aantal kinderen uit groep 5/6 en 7/8 hard geoefend voor
de schoolkampioenschappen schaken. Zo kwamen de schaakkinderen van de basisscholen,
op donderdag 21 november, in Heiloo bij elkaar. Alle kinderen gingen met een medaille naar
huis. Het was echt heel geslaagd. Volgend jaar weer! Bedankt, schaakouders!

Sinterklaasfeest
De afgelopen weken hebben Sinterklaas en de pieten al voor een aantal verrassingen
gezorgd. In de brievenbus ontvingen we brieven van Sinterklaas en Zwarte piet. Ze vertelde
aan de kinderen dat ze het heel fijn vinden om bij ons op school te mogen slapen. Alle
groepen hebben, in de afgelopen week, pepernoten gebakken! Het rook heerlijk in school.
In groep 5 tot en met 8 hebben de leerlingen lootjes getrokken. Daarover hebben alle
leerlingen zelf een brief ontvangen. Het gaat bij dit feest om in het geheim iets voor een
ander te maken en dat maakt het Sinterklaasfeest ook voor de oudere kinderen nog
spannend.

Pepernoten bakken in groep 1/2.
Vrijdag 29 november hebben de groepen 1 t/m 4 een pieten poppenvoorstelling gezien. Alle
groepen hebben deze morgen ook pietengym gehad. De kinderen mochten van Sinterklaas
vrijdag hun schoen zetten op school. Een aantal ouders zijn ingeschakeld om het
Sinterklaasfeest op donderdag 5 december weer zo goed mogelijk te laten verlopen.
Vrijdag 6 december mogen de kinderen uitslapen en starten we om half tien op school. De
leerkrachten zijn er wel vanaf kwart over acht, dus mocht dit later starten een probleem
zijn dan kunt u uw kind al eerder brengen.

Pietengym in groep 3 t/m 8.
Onderwijsassistent:
Sinds november 2019 hebben we een onderwijsassistent op school. Solveigh Visser – ’t
Hooft is op dinsdag- en vrijdagochtend bij de kleuters en van 12.00 tot 12.30 leest ze met
kinderen uit groep 3/4. We zijn op zoek/in gesprek met nog een onderwijsassistent voor
meer uren. Dit kunnen we invullen door gebruik te maken van het geld, dat wordt vrij
gemaakt door de overheid voor extra handen in de klas/werkdrukverlaging.

Groep 7/8:
Maandag 9 december gaat groep 5 t/m 8 naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Dit uitstapje
doen we n.a.v. het project ‘De Gouden Eeuw’.
Donderdag 19 december bent u vanaf half drie van harte welkom in de groep van 7/8 om te
kijken wat er allemaal is gemaakt en gedaan met het project ‘De Gouden Eeuw’ in de klas.
Kerstdienst
Op vrijdagochtend 20 december nodigen wij u van harte uit voor de Kerstdienst in de
tempelwerkplaats aan de Oude Gracht 114 in Alkmaar. De dienst begint om 8.45 uur. Wij
vragen u tijdig aanwezig te zijn, zodat wij vervolgens in alle rust met elkaar de tempel
kunnen betreden.
Na de dienst nodigen wij u uit voor een kopje koffie en thee met een lekkere oliebol en
een korte muzikale voorstelling!! Na deze gezamenlijke voorstelling gaan de kinderen terug
naar hun groep om nog iets gezelligs met elkaar te maken in de klassen. Deze ochtend
maken alle kinderen weer een kaart, die we vervolgens opsturen, zodat ieder kind, in de
kerstvakantie, een kerstkaart van een klasgenootje ontvangt.
Die vrijdagmiddag hebben we vrij, de kinderen kunnen om 12.30 uur worden opgehaald.
Daarna begint de kerstvakantie. Op maandag 6 januari beginnen we weer.

Schoolfruit, de kaki!
Oudergesprekken
De eerste ronde met oudergesprekken, naar aanleiding van de herfst rapporten, heeft
inmiddels plaats gevonden. Het is fijn om met elkaar van gedachten te wisselen over de
ontwikkeling van uw kind(eren). Zo hopen we telkens met u te kunnen bespreken, waar we
met elkaar aan kunnen werken, om het leerproces van de kinderen op alle vlakken, zo
optimaal mogelijk te begeleiden.
Kunnen de ouders die nog rapporten thuis hebben, deze z.s.m., voorzien van
handtekening, inleveren bij de betreffende groepsleerkrachten?

Dank u wel:
We willen alle ouders die zich tot nu toe voor een activiteit hebben ingezet of misschien wel
wekelijks actief zijn op school, hiervoor heel hartelijk danken. Zonder u zouden alle
activiteiten die we met de kinderen ondernemen niet mogelijk zijn. DANK U WEL!!
Gymkleren:
Voor elke vakantie geven wij de gymtassen aan de kinderen mee naar huis om te laten
wassen. Wilt u dan ook even controleren of alles nog past en heel is.
Wilt u dan samen met uw kind(eren) controleren of de kleding en gymschoenen nog
passen. En of alles nog fris en goed aanwezig is. We merken soms dat dit niet bij alle
kinderen goed in orde is.
MR:
Victor Poppelaars (de vader van Jip uit groep 2) is nieuw gekomen als ouder lid in de MR.
Barbara Bloemendal draagt alles over in de loop van dit jaar en verlaat dan weer de MR.
We wensen Victor heel veel succes en plezier toe in de MR en Barbara willen we hartelijk
bedanken voor al haar inzet de afgelopen jaren in de MR.
Tips/tops:
Veel ouders denken graag en goed mee. Er komen veel leuke en bruikbare tips binnen en
motiverende tops! U kunt nog steeds uw tip/top invulformuliertjes invullen met goede tips
en tops. Wilt u deze deponeren in de witte brievenbus doos in het halletje?
Eén keer in de maand wordt de brievenbus geleegd en komen de ingezonden formulieren
als agendapunt op de teamvergadering. Binnen het team bespreken we wat we eventueel
kunnen gebruiken, aanpassen of misschien moeten herzien.
Overigens blijft het voor alle overige zaken natuurlijk belangrijk dat u altijd in contact blijft
met de leerkracht van uw kind.

Wij wensen u allen, namens het hele team, alvast heel goede feestdagen toe!
Natascha, Katja, Eline, Coralie, Lin, Hilke, Jaap, Mir, Sylvia, Enide en Marije
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