Maandbrief juli,

Heiloo 2018

Beste ouders,
We willen u nog, in de laatste weken voor de vakantie, wat informatie geven over de
volgende dingen.
Slottoneel:
Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking. Met al uw hulp op de decoravonden, het
helpen met naaien , het brengen en halen van de decorstukken en met het opruimen en
wassen van alle toneelkleding zorgde ervoor dat het weer een geweldig slottoneel is
geworden.
Vandaag krijgt uw kind(eren) een formulier mee waarmee u de film van het slottoneel
kunt downloaden.

Groep 1/2:
Vanaf deze week willen de leerkrachten van de kleuters ook speelgoed en kleren aan de
ouders mee gaan geven om te laten wassen en schoonmaken. Alvast hartelijk dank voor
uw medewerking.
Schoolconcertje:
Vrijdag 6 juli geven de kinderen die op de muziekschool zitten in Heiloo een concertje
aan alle leerlingen van onze school. Dit vindt plaats in de ochtend vanaf 9.45 uur. De
ouders, van de kinderen die meedoen, zijn van harte welkom.

Overblijven:
Wij zoeken nog ouders voor het overblijven van aankomend jaar! Voor info kunt u
terecht bij Patrick (vader van Rosa) of Yvonne (moeder van Stan en Danja). U verdient
hiermee een leuk zakcentje. Zie voor meer informatie de bijlage.

Wenmiddag:
Op maandagmiddag 16 juli, van 13.00 uur tot 14.30 uur, zullen alle kinderen
doorschuiven naar hun nieuwe groep. Zo kunnen zij alvast even aan elkaar wennen voor
het nieuwe schooljaar. Ook nieuwe leerlingen komen op deze middag vast een kijkje
nemen in hun nieuwe groep.

Veiligheidsmonitor:
De uitslag van deze monitor is binnen. Hartelijk dank voor uw deelname.
Na bespreking met het team hoort u van ons in het nieuwe schooljaar, waar we het
komende schooljaar aan gaan werken.

Zomerlezen:
In de vakantie schiet het lezen er nog weleens bij in en dat is jammer. Wie in de vakantie
niet leest, valt terug in zijn/haar leesontwikkeling (dit noemen we ‘zomerverval’ of
‘zomerdip’. Het is dan ook belangrijk om wel te blijven lezen, zodat het leesniveau op
peil blijft. Er zijn dan ook allerlei leuke en doeltreffende manieren om kinderen ook in de
vakantie lekker te laten lezen en daarover willen wij u graag een paar tips geven:
 Te koop bij de boekhandel: ‘zomerlezen’ leesdoeboekjes voor kinderen in groep
3 en 4 van uitgeverij Zwijsen. Deze boekjes staan vol lees- en puzzelplezier en
sluiten aan bij de methode Veilig Leren Lezen en Estafette (worden bij ons op
school beiden gebruikt).
 De vakantieBieb heeft dit jaar 30 e-books voor kinderen. Als een grote stapel
boeken niet in de koffer past is de app van de vakantieBieb gratis te downloaden
in de App Store en Google Play Store. Kijk hiervoor op www.vakantiebieb.nl.
 Blijf voorlezen;
Voorlezen
Is rustgevend
Prikkelt fantasie
Brengt ouder en kind samen
Heeft invloed op de taalontwikkeling
Stimuleert de sociaal-emotionele ontwikkeling
Is magisch: platte woorden worden in de beleving een prachtig verhaal

Formatie:
In het nieuwe schooljaar staan de leerkrachten in de volgende groepen:
Groep 1/2
Natascha en Marije
Groep 3/4
Eline en Coralie
Groep 5/6
Anneke en Annemarie (invaller)
Groep 7/8
Hilke en Enide
Dramadocent/RT
Jaap
Beeldende vorming Sylvia
Management team Marije en Coralie
Interne begeleiding Coralie
Annemarie valt voorlopig in voor Lin van Niejenhuis die vanaf 1 april bij ons komt
werken.

Schoolreisje groep 1 en 2.
Afscheidsavondgroep 8:
Dinsdag 17 juli is er ’s avond op school een speciale avond voor de schoolverlaters. Alle
kinderen van groep 7 en 8 en hun ouders zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Jongere
broertjes en zusjes zijn helaas niet welkom. Wij willen graag dat alle aandacht bij de
groep 8 kinderen ligt. De ervaring leert dat jongere kinderen het moeilijk vinden om zo
lang aandachtig te blijven luisteren.
Oudere broers, zussen, oma’s en opa’s, van groep 8 kinderen, zijn wel van harte
welkom!
De kinderen van groep 7 mogen, onder begeleiding van hun ouder(s), aanwezig zijn.
De kinderen van groep 8 vragen wij om een heerlijke taart mee te nemen! Zodat we een
feestelijke taarten-tafel kunnen maken! De avond vangt aan om half 8.

Slotdienst:
Donderdag 19 juli is de slotdienst in de tempel van het centrumgebouw aan de Oude
Gracht in Alkmaar. De dienst begint om 8.45 uur. Het zou heel fijn zijn als op deze
ochtend zoveel mogelijk ouders deze dienst kunnen komen ondersteunen.
We sluiten het jaar daar af.
Aan elk gezin zal een roos worden uitgereikt als dank voor de ondersteuning, die u op
welke wijze dan ook, hebt gegeven gedurende dit schooljaar.
Vriendelijke groeten van het team.
Enide, Natascha, Coralie, Jaap, Eline, Anneke, Sylvia, Hilke en Marije.

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

Vakantierooster, zie bijlage 2

Schoolreis groep 3 en 4.
Bijlage 1:
Naschoolse workshop in het nieuwe schooljaar voor groep 5 t/m 8:
Nog 11 plaatsen beschikbaar bij Workshop de Ontdekkingsreis

Beste ouder, verzorger,
Op 8 maart is acteur en regisseur Torsten Colijn (http://www.imdb.me/torsten) op bezoek
geweest om te vertellen over Workshop de Ontdekkingsreis. De kinderen hebben toen
ook een folder gekregen om mee naar huis te nemen.
Inmiddels hebben vele ouders hun kinderen aangemeld. Op dit moment zijn er nog 11
plaatsen beschikbaar.
We willen graag in het nieuwe schooljaar van start met deze workshop. Bij voldoende
aanmeldingen (31) zijn dit de data en tijden:
1. vrijdag 11 januari 2019 15:00 uur - 17:00 uur
2. vrijdag 18 januari 2019 15:00 uur - 17:00 uur
3. vrijdag 25 januari 2019 15:00 uur - 17:00 uur
4. vrijdag 01 februari 2019 15:00 uur - 17:00 uur
5. vrijdag 08 februari 2019 15:00 uur - 17:00 uur
6. vrijdag 15 februari 2019 15:00 uur - 17:00 uur
7. vrijdag 01 maart 2019 15:00 uur - 17:00 uur (opnamen)
8. vrijdag 08 maart 2019 15:00 uur - 17:00 uur (opnamen)
Locatie: speelzaal Jan van Rijckenborghschool
Wat is Workshop de Ontdekkingsreis?
De grootste theater/filmworkshop van Nederland en België met uitzonderlijke kansen
voor ieder kind. Plezier staat voorop tijdens deze lessen, in combinatie met leren
samenwerken, respect voor elkaar en progressie boeken op het gebied van acteren en
schrijven. De kinderen krijgen een zeer bijzondere kans. Ze bedenken namelijk een
eigen verhaal, spelen hierin een rol en leren hoe een professionele film wordt gemaakt,
onder regie van Torsten Colijn. De film krijgt ook een echte première in de Vuebioscoop! De kinderen (filmsterren) arriveren daar met een echte limousine en worden
ontvangen met een rode loper en een drankje. En ze mogen ook gasten meenemen, die
tegen gereduceerd tarief de film in de bioscoop mogen bekijken. De kosten zijn 8,70 per
bijeenkomst. Er zijn 8 bijeenkomsten van 90 minuten. Het kaartje en drankje voor de
première en het vervoer naar de Vue-bioscoop zijn bij de totaalprijs inbegrepen.
Kortom: een onvergetelijk en uniek avontuur dat ieder kind zou moeten meemaken.
Aanmelden kan via het e-mailadres van Torsten Colijn:
torsten@workshopdeontdekkingsreis.com Zet in uw e-mail: naam, leeftijd en geslacht

van het kind (voor een meer persoonlijke communicatie), school en groep van
het kind, naam, e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s) van de ouders en/of
verzorgers.

