
 
Maandbrief juni/juli,         Heiloo 2019 
 
 
Beste ouders, 
 
Bijna alle kinderen zijn in de afgelopen weken op schoolreis of op kamp geweest. 
Groep 1/2 is dinsdag 4 juni nog op schoolreisje geweest! Op deze dag vierden juf 
Natascha en juf Marije ook hun verjaardag! 
Groep 3/4 hoort nog wanneer ze op schoolreisje gaan, maar gingen vandaag, 4 juni, wel 
naar het Zuiderzeemuseum om hun project af te ronden daar. 
Groep 5/6 en 7/8 zijn op kamp naar Noverosa geweest.  
En dat het allemaal weer ontzettend leuk was, heeft u vast al van uw kinderen 
vernomen. Alle ouders die deze uitjes hebben begeleid of nog gaan begeleiden, willen 
wij bij deze nogmaals heel hartelijk danken voor alle hulp en ondersteuning! 
 

   
Broodjes bakken op kamp.         En weer schoonmaken. 
 
 
Klusochtend: 
Zaterdag 25 mei was er een klusochtend op school en zijn er weer aardig wat klusjes 
gedaan. De pleinen zijn opgeruimd en er zijn nieuwe houtsnippers verspreid. 
Nieuwe plantjes zijn er geplant bij het groene hek bij de ingang van school en er is ook 
heel veel onkruid weggehaald. Ook zijn de 2 keukentjes weer eens goed 
schoongemaakt. Iedereen die heeft mee geholpen nog hartelijk dank hiervoor!! 
Verder zijn er nog ouders die wat klusjes tussendoor komen doen hier zijn we ook heel 
erg blij mee. 

     
 
 



 
Juf Anneke: 
Het gaat langzaam vooruit en al steeds een beetje beter met juf Anneke. Ze is begonnen 
met re-integreren. Ze werkt de komende weken steeds een paar uurtjes meer op haar 
werkdagen. Afhankelijk van hoe dit gaat zal zij langzaam aan weer haar uren zelfstandig 
op gaan pakken. Wij zijn erg blij dat we haar weer wat vaker op school zien. 
Juf Selma zal voorlopig op woensdag in groep 5/6 staan en juf Anneke zal haar op deze 
ochtend ondersteunen bij deze groep in de vorm van klassenverkleining/RT. 
 

        

          
 
 
Decor- en kledingmaakavond: 
Inmiddels zijn we begonnen aan de eerste voorbereidingen voor ons slottoneel. De 
teksten worden al geleerd en er worden heel veel liedjes gezongen en dansje 
ingeoefend. 
Er moet nog veel gebeuren, waarbij wij uw hulp hard nodig hebben. 
Maandag 3 juni is 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. 
   

 
Fotograaf: 
Donderdagochtend 6 juni komt de fotograaf op school voor alle groepen!!! 
Het is op de valreep toch nog gelukt. Dus hou hier rekening mee! 
 
 
 
 
 
 



Maandag 17 juni a.s. is bij ons op school vanaf 19.30 uur t/m 21.30 uur de tweede 
decor- en kledingavond. Wat zou het fijn zijn als we weer zoveel hulp krijgen! 
 
Binnenkort ontvangt u natuurlijk weer een mooie uitnodiging voor de opvoering in theater 
de Beun.  
Dinsdagochtend 25 juni hebben we op school alvast een generale repetitie met 
verkleedkleren aan. 
 
Slottoneel: 
Vrijdag 28 juni is het slottoneel, de kinderen zijn vanaf 12.30 uur vrij en moeten om 
18.45 uur weer in de Beun zijn. Verdere informatie kunt u lezen in de speciale 
toneelbrief die u in de week van 17 juni van ons ontvangt. 
Vanaf dinsdag 18 juni start de kaartverkoop voor ons slottoneelstuk. 
 
 

     
Weerwolven en skelteren op kamp. 
 
 
Schoonmaken/opruimen: 
Maandag 1 juli is er een opruim- en schoonmaakochtend waarvoor we uw hulp vragen. 
Alle toneelkleding moet dan weer worden opgeruimd en er zijn verschillende 
schoonmaakactiviteiten. Deze ochtend is van kwart voor negen tot half elf. 
 
 
Onderaan deze brief vindt u een opgave strook voor hulp rond het slottoneel. Wij 
zouden het zeer op prijs stellen als u ons bij een van deze activiteiten zou willen helpen. 
U kunt zich ook telefonisch of per email voor een activiteit aanmelden. 
Hartelijk dank alvast. 
 
 
 
 
 



 
Facultatieve oudergesprekken 
Twee keer per jaar ontvangen alle leerlingen een rapport waarna alle ouders 
uitgenodigd worden voor een gesprek.  
Tijdens het eerste gesprek ligt de nadruk op de sociaal-emotionele ontwikkeling, het 
tweede gesprek is meer gericht op de cognitieve ontwikkeling.  
Wij geven de ouders die daar behoefte aan hebben, nog een keer de mogelijkheid om 
over de ontwikkelingen van hun kind(eren) van gedachten te wisselen.  
U kunt hiervoor zelf een afspraak maken met de betreffende leerkrachten. 
  
Afscheidsavond groep 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.  
We vragen de ouders van de groep 7 kinderen bij hun eigen kind in de zaal te zitten. De 
kinderen van groep 7 en hun ouders zijn te gast op deze avond. De kinderen van groep 
8 zitten op deze avond vooraan en staan deze avond in het middelpunt. 
De avond vangt aan om half 8. De kinderen van groep 8 bakken allemaal een heerlijke 
taart, zodat we een feestelijke tafel vol lekkernijen hebben!  
          
 

 
Wandelen door de zandverstuiving op kamp 

 
 
Slotdienst: 
Donderdag 11 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 ook af in het centrumgebouw en zo begint hier de zomervakantie.  
We gaan dus niet meer met de kinderen terug naar school. 
Vrijdag 12 juli zijn de kinderen al vrij!! 
 
 
Bibliotheek: 
Lees deze zomer e-books met de vakantiebieb-app. Zie voor meer informatie hierover: 
www.vakantiebieb.nl .U houdt zo het leesniveau van uw kind op peil. 

http://www.vakantiebieb.nl/


 
 
 
Na de zomervakantie zullen wij het nieuwe schooljaar 2017-2018 weer starten op 
maandag 26 augustus! 
 
 
 
Wij wensen u allen alvast een geweldige zonnige zomervakantie toe!! 
 
 
Vriendelijke groeten van het team. 
Enide, Natascha, Coralie, Jaap, Eline, Selma, Katja, Lin, Anneke, Hilke, Sylvia en 
Marije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strookje graag deze week inleveren. 
 
Naam:                                                             
 

0 kan een keer onder of na schooltijd helpen met attributen maken 
0 kan helpen bij het brengen en halen van decorstukken, kleding en attributen 

naar en van De Beun op vrijdag 28 juni. 
0 kan maandagochtend 1 juli helpen met opruimen van alle toneelkleding/attributen 
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