Maandbrief juli,

Heiloo 2019

Beste ouders,
Laatste activiteiten voor de komende 2 weken:
Maandag 1 juli gaan we de toneelkleren en decors weer opruimen. Kunt u ons nog helpen dan
zou dat heel fijn zijn. We starten om 8.45 uur tot 10.30 uur.
Dinsdag 2 juli hebben alle groepen de laatste muzieklessen van Danielle in dit schooljaar.
En groep 3/4 gaat deze dinsdag nog op schoolreisje.
Donderdag 4 juli is het afscheidsfeest van juf Anneke, zie uitnodiging.
Vrijdag 5 juli is er in de ochtend nog een schoolconcertje van de kinderen van de muziekschool
die ook bij ons op school zitten. De ouders van deze kinderen mogen ook komen kijken. Het is
van 9.45 uur tot 10.30 uur.
Fotograaf:
Op donderdag 6 juni is de schoolfotograaf nog geweest. De foto’s zijn net binnen en vanwege de
korte tijd nog dat we deze kunnen uitdelen en het geld of de foto’s terug willen hebben stellen
we het volgende aan u voor:
Dinsdag 2 juli, woensdag 3 juli en donderdag 4 juli kunt u op school komen kijken naar de
foto’s van uw kind(eren) en eventueel ook kopen. Zo houden we de kijk - en koop tijd compact
en is alles weer op tijd terug bij de fotograaf.
Groep 1/2:
Vanaf volgende 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.
Wenmiddag:
Op maandagmiddag 8 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.
Schoolverlateractiviteiten:
Er worden weer aardig wat extra activiteiten gedaan met groep 8. Dit doen ze allemaal omdat ze
hun laatste weken bij ons op school meedraaien. Het zijn leuke en zinvolle activiteiten. Door
deze gezamenlijke activiteiten, bouwt groep 8 aan een hechte band om zo met een mooie
herinnering verder te gaan in het vervolgonderwijs.

Meubilair:
Maandag 6 mei zijn we gestart in de hele school met fris, nieuw meubilair.
Na het ontvangen van een ouderbrief met tips en tops erin m.b.t. het meubilair, een evaluatie in
het team, een evaluatie in groep 5 t/m 8 zijn we tot de volgende conclusie gekomen.
Iedereen is erg enthousiast en na wat weken wennen, gaan steeds meer kinderen de voordelen
zien van het nieuwe meubilair.
Alle tafels en stoelen zijn even hoog waardoor er meer gelijkheid is.
Voor de dagopening kiezen ze allemaal een stoel die meteen bij hun past en rommelen niet
meer aan de plankjes. De kinderen weten of ze een lage, een middel of een hoog plankje
hebben. Dit ervaren we als geen probleem.
Tijdens de instructie zitten alle kinderen van 1 groep dicht bij het bord, waardoor de instructie
effectiever is.
Het samenwerken met maatjes is door de gelijke hoogtes heel prettig voor de kinderen.
Ook de kinderen die verlengde instructie en extra begeleiding krijgen ervaren deze vorm van
instructietafels als erg prettig.
Verder zien we dat de kinderen niet de hele dag op deze stoelen zitten, ze bewegen tussendoor
veel denk aan: beeldende vorming , drama, gym, pauzes, samen werken op de gang.
Ter info nog een stukje van Eromes marko waar alles vandaan komt.
Hierbij een stukje over de Gripz Flex stoel.
De Gripz Flex hebben wij als bedrijf ontwikkelt om binnen de school flexibiliteit m.b.t. de
inrichting te kunnen toepassen.
Het hedendaagse onderwijs biedt kinderen steeds meer mogelijkheden om op verschillende
plekken te werken.
Kinderen zitten niet meer heel de dag op een stoel en werken op verschillende plekken. Door de
Gripz Flex stoel kunnen kinderen op goede hoogte zitten waar ze zich op dat moment bevinden.
Indien nodig kan het plankje eenvoudig door de kinderen zelf op een andere hoogte geplaatst
worden.
Het stoeltje voldoet aan de geldende normen ten aanzien van schoolmeubilair, de NEN-17292015 norm. De ergonomische eisen van zowel tafels, stoelen en de combinatie hiervan is hierin
gewaarborgd.
Tot slot willen wij nog aangeven dat we per werkvorm de kinderen vrij laten kiezen of dat de
leerkracht de tafelgroepjes indeelt. Ze kiezen dus soms hun eigen werkplek maar de
leerkrachten geven ook aan wie ze wanneer bij elkaar willen hebben zitten. Dit wisselen we
zoveel mogelijk af. We hopen dat wij u allen hier voldoende mee geinformeerd te hebben.

Zomerlezen:
Het afgelopen schooljaar hebben we technisch lezen aangeboden met de vernieuwde versie van
Estafette lezen. In alle klassen is iedere dag aandacht besteed aan lezen: voorlezen,
boekpromotie, toneellezen, stillezen, duo lezen, begrijpend lezen. Door iedere dag te lezen
verbetert de woordenschat, het technisch en begrijpend lezen. Bovendien motiveert goed lezen
tot meer lezen. 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

Afscheidsavondgroep 8:
Dinsdag 9 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 11 juli is de slotdienst in de tempel van het centrumgebouw aan de Oude Gracht in
Alkmaar. We beginnen om 8.45 uur. Het zou heel fijn zijn als op deze ochtend zoveel mogelijk
ouders deze dienst kunnen komen ondersteunen. Het is door een grote verbouwing niet
mogelijk om via de voordeur naar binnen te gaan dus wij ontvangen u allemaal aan de
achterkant van het gebouw. Er zullen leerkrachten staan die u de weg wijzen.
We sluiten het jaar daar dus af. En wensen u allen alvast een heel fijne zomervakantie toe.
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, Lin, Katja, Hilke en Marije.
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