Maandbrief juni/juli,

Heiloo 2018

Beste ouders,
Klusochtend:
Zaterdag a.s is er een klusochtend bij ons op school. Van 9.00 tot 12.00 uur willen we met
elkaar enkele klusjes doen. Zie voor meer info de lijst in de hal. U kunt uw kinderen eventueel
ook meenemen.

Klimtoestel verven a.s. zaterdag!
Fotogeld:
Denkt u allemaal nog even aan het betalen van uw fotogeld aan onze fotograaf Marion
Overmeer? Dat zou erg fijn zijn en dan kan zij dit project afsluiten. Wij willen Marion bedanken
voor alle mooie foto’s die zij van de kinderen heeft gemaakt!
Schoolreisjes:
Dinsdag 12 juni gaat groep 1/2 op schoolreisje en vieren ze de verjaardagen van de juffen!
Dinsdag 3 juli gaat groep 3/4 op schoolreisje en vieren zij ook de verjaardagen van de juffen!

Snoeien a.s. zaterdag!

Decor- en kleding maak avond:
Inmiddels zijn we begonnen aan de voorbereidingen voor ons slottoneel.
De teksten worden al geleerd, in de speelzaal en in de klassen wordt veel geoefend.
Er moet nog veel gebeuren, waarbij wij uw hulp hard nodig hebben.
Maandag 4 juni was er bij ons op school vanaf 19.30 uur t/m 21.30 uur de eerste decor- en
kledingavond. Al veel kleding is opgezocht en verdeeld per groep en er zijn al veel dingen
voorbereid m.b.t. alle attributen die nog gemaakt moeten worden.
Ook zijn wij nog op zoek naar ouders die voor ons kleding willen naaien!!
Er zijn ook wat ‘makkelijke’ kledingstukken bij.
Als u iets voor ons kunt betekenen geeft u zich dan middels het bijgevoegde strookje op.
Alvast hartelijk bedankt!
Maandag 18 juni a.s. is er bij ons op school vanaf 19.30 uur t/m 21.30 uur de tweede decor- en
kledingavond. Het zou erg fijn zijn als er weer veel ouders komen helpen!

Kamp groep 5/6!
Slottoneel:
Binnenkort ontvangt u natuurlijk weer een mooie uitnodiging voor de opvoering in theater de
Beun! Dinsdagochtend 26 juni hebben we op school alvast een generale repetitie met de
verkleedkleding aan.
Vrijdag 29 juni zal het slottoneel “Een Koninklijke dag” plaatsvinden. Om 9.30 uur worden de
kinderen in de Beun verwacht voor de generale repetitie. Zij kunnen door de artiesteningang
naar binnen. De kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij en moeten om 19.00 uur weer in de Beun zijn.
Verdere informatie kunt u lezen in de speciale toneelbrief die u in de week van 18 juni van ons
ontvangt.
Vanaf woensdag 20 juni start de kaartverkoop voor ons toneelstuk. U kunt maximaal 4 kaartjes
per gezin kopen. Mocht u meer kaartjes willen aanschaffen, dan kunt u die reserveren. U wordt
dan op een reserveringslijst geplaatst. Op woensdag 27 juni kunt u, als er nog genoeg plek is, uw
kaartjes kopen. De kaartjes kosten 7,50 euro per stuk.

Schoonmaken/opruimen:
Maandag 2 juli is er een opruim- en schoonmaakochtend waarvoor we uw hulp vragen.
Alle toneelkleding moet dan weer worden opgeruimd en er zijn verschillende schoonmaak
activiteiten. Wij beginnen om 9.00 uur en tussendoor zullen wij u verwennen met een kopje
koffie of thee met iets lekkers!

Naschoolse activiteit voor groep 5 t/m 8 in het schooljaar 2018/2019:
Op 8 maart is acteur en regisseur Torsten Colijn, bekend van onder andere de tv-series "Beatrix,
oranje onder vuur" en "Verborgen gebreken" langs geweest bij de groepen 4, 5, 6, en 7 om te vertellen
over Workshop de Ontdekkingsreis. De kinderen uit deze groepen hebben ook een folder mee naar
huis gekregen.
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. Er zijn in de afgelopen jaren met diverse
basisscholen al tientallen professionele kinderfilms gemaakt. Torsten geeft deze workshop momenteel
op meerdere scholen in Heiloo, waaronder De Springschans, De Duif en Elckerlyc. In september start
de workshop ook bij Meander.
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 Vue-bioscoop! De kinderen arriveren daar als filmsterren 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.
Kortom: een onvergetelijk en uniek avontuur dat ieder kind zou moeten meemaken!
We hebben voorlopige data afgesproken. Bij voldoende aanmeldingen zijn dit de data en tijden:
1. vrijdag 11 januari 15:00 uur - 17:00 uur
2. vrijdag 18 januari 15:00 uur - 17:00 uur
3. vrijdag 25 januari 15:00 uur - 17:00 uur
4. vrijdag 01 februari 15:00 uur - 17:00 uur
5. vrijdag 08 februari 15:00 uur - 17:00 uur
6. vrijdag 15 februari 15:00 uur - 17:00 uur
7. vrijdag 01 maart 15:00 uur - 17:00 uur (opnamen)
8. vrijdag 08 maart 15:00 uur - 17:00 uur (opnamen

Locatie: speelzaal Jan van Rijckenborgschool
We willen graag in het nieuwe schooljaar, vanaf januari 2019, van start met deze workshop.
Inmiddels zijn er 21 kinderen aangemeld.
Er is plek voor 31 kinderen, dus er zijn nog slechts enkele plekken over!
Meld jullie aan voor deze onvergetelijke ervaring!!
Aanmelden kan via het e-mailadres van Torsten Colijn: torsten@workshopdeontdekkingsreis.com

E‐books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI‐niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt e‐books
voor het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store en Google Play Store en is een
zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31
augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e‐books.
Winactie
Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op een iPad
mini door uit te leggen wat hun favoriete e‐book uit de VakantieBieb is en waarom. Informatie
over deelname en spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl.

Groep 3/4 op excursie naar het Muiderslot!
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.
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. En dan begint de zomervakantie!
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.

Strookje graag deze week inleveren of per email aangeven wat u voor ons kan betekenen.
Naam:
0
0
0
0

kan een keer onder of na schooltijd helpen met attributen maken.
kan helpen bij het brengen en halen van decorstukken, kleding en attributen naar en
van De Beun op vrijdag 29 juni.
Wil helpen met naaien.
kan op maandag 2 juli helpen met opruimen
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