Maandbrief maart

Heiloo, 6 maart 2018

Beste ouders,
Tijdens de vakantie zijn de vloeren in de hal en de kantoortjes van een nieuwe waslaag
voorzien. Het ziet er weer schoon en prachtig glimmend uit. Zo konden wij maandag weer
fris beginnen.
Op vrijdag 16 februari, voor de voorjaarsvakantie hebben we met groep 3 t/m 8 nog
heerlijk geschaatst in Alkmaar, op ijsbaan De Meent. Alle ouders die dit mogelijk hebben
gemaakt door te rijden en te begeleiden, willen wij hiervoor nog hartelijk bedanken!!

Auto indeling:
Bij de auto indeling, voor als u meegaat met excursies en schoolreisjes, moet u er rekening
mee houden, dat uw eigen kind niet bij u in de auto zit. Dit is een afspraak bij ons op school.
U gaat als ouder mee voor alle kinderen en niet alleen voor uw eigen kind. We merken dat
het kind en de betreffende ouder zich beiden vrijer kunnen bewegen als zij niet bij elkaar in
de auto zitten.
Techniekproject:
Alle groepen gaan beginnen met het project Techniek en daarbij komen de volgende
onderwerpen aanbod.
Groep 1/2 gaan het hebben over kleur, vorm en plattegronden
Groep 3/4 gaan kijken naar de techniek die voorkomt in kastelen, zoals in een ophangbrug
en die van pakhuizen en in het verkeer.
Groep 5/6 gaan aan de slag met Infento en andere techniekproefjes.
Groep 7/8 gaan ook aan de slag met Infento in een circuitvorm met andere technische
activiteiten.

Plattegrond maken in groep 1/2.

Iets bouwen van lego in groep 1/2.

Naschoolse Workshop film maken:
Op donderdag 8 maart komt acteur Torsten Colijn, bekend van de tv-series "Beatrix, oranje
onder vuur" en "Verborgen gebreken" langs bij de groepen 4, 5, 6, en 7 om te vertellen over
Workshop de Ontdekkingsreis.
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 theater/filmacteren 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.
In de Vue-bioscoop hebben we vervolgens een echte filmpremière! De kinderen
(filmsterren) worden hier met een echte limousine naartoe gereden en ontvangen met een
rode loper en een drankje. Vue Cinema’s is officieel partner van Workshop De
Ontdekkingsreis.
Kortom: een onvergetelijk en uniek avontuur dat ieder kind zou moeten meemaken!
Er zijn in de afgelopen jaren met diverse basisscholen al tientallen professionele kinderfilms
gemaakt. Bekijk ze gratis op het YouTube kanaal van Workshop de Ontdekkingsreis:
http://www.youtube.com/workshopdeontdekkingsreis
Met vriendelijke groet,
Torsten Colijn
Supervisor Noord-Holland (noord)

Bij juf Hilke thuis broodjes bakken, spelen en de hond uitlaten. Biebbezoek groep 5/6.

Sportraad:
De sportcommissie van onze school regelt weer samen met de sportraad voor de
aankomende periode weer allerlei leuke sporten. Zo krijgen wij lessen schermen, voetbal, en
bootcamp. Het zullen weer sportieve maanden worden!
Om volgend jaar deze lessen te kunnen blijven volgen organiseert de sportraad in
samenwerking met andere organisaties de PCC maalwaterrun. Iedereen die hierin
meeloopt sponsort automatisch school en zo kunnen er weer lessen worden geboekt en
betaald in het nieuwe schooljaar. Vrijdag 16 maart kunt u uw kind(eren) en uzelf hier
voor inschrijven op school.

Studiedag:
Woensdag 14 maart is er een studiedag bij ons op school voor beide Jan van
Rijckenborghscholen. De kinderen zijn dan vrij!
Oudergesprekken:
In de week van 19 tot en met 23 maart vinden de oudergesprekken plaats voor de
leerlingen van groep 1 tot en met 7. U krijgt ter voorbereiding op de gesprekken het rapport
op vrijdag 16 maart mee naar huis. Dit rapport neemt u weer mee naar het oudergesprek van
uw kind(eren). U kunt zich in de week van 12 maart, voorafgaande aan de
oudergesprekken, inschrijven op de lijst in de hal. Of even bellen of mailen.
De oudergesprekken van groep 8 komen te vervallen. Na de IEP eindtoets in april zullen er
afrondende gesprekken voor deze groep plaatsvinden.
De kinderen van groep 8 krijgen geen rapport meer. Hun ouders zullen een onderwijskundig
eindrapport ontvangen. Dit bestaat uit een warm-overdracht-formulier, een uitdraai van het
leerlingvolgsysteem en eventueel andere documenten die belangrijk zijn voor een goede
overdracht naar het voorgezet onderwijs. Dit eindrapport zult u digitaal ontvangen. Graag
willen wij van u horen of het rapport compleet is. Daarna zullen wij dit rapport naar de school
van opgave verzenden.
Groep 1/2 dinsdagmiddag 20 maart en donderdagmiddag 22 maart.
Groep 3 t/m 6 dinsdagmiddag en –avond 20 maart en donderdagmiddag 22 maart.
Groep 7 dinsdagmiddag en –avond 20 maart.

Groep 5/6 op bezoek bij Baduhenna in Heiloo.

Paasviering:
U wordt allen van harte uitgenodigd voor de paasdienst op donderdag 29 maart. We
beginnen om 8.45 uur op de Oude Gracht 114 in Alkmaar. Na de dienst gaan de kinderen
nog naar school om in de groepen de paasviering te beleven om 12.30 uur is iedereen vrij!
Uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs.
Vrijdag 30 maart en maandag 2 april zijn de kinderen vrij!

Schoolvoetbal:
Er is genoeg animo voor 2 jongensteams uit groep 7 en 8, 1 meisjesteam groep 7,8, en 1
meisjes team groep 5,6.
Op vrijdag 13 en vrijdag 20 april spelen de groepen (6), 7 en 8. Dit jaar beginnen de
wedstrijden al om 13.30. We gaan met alle kinderen van groep 7 en 8 naar het voetbalveld
om te voetballen of om aan te moedigen. Vanaf 14.45 mogen de kinderen die alleen mee zijn
om aan te moedigen, naar huis.
Op woensdagmiddag 18 april is het voetbaltoernooi voor groep 5 en 6.
Het is inmiddels een traditie geworden dat veel ouders, medeleerlingen en zelfs oudleerlingen de teams vanaf de zijlijn staan aan te moedigen. We hopen dan ook op mooi weer
en op veel supporters.

Groep 5/6 op bezoek bij Baduhenna in Heiloo.
Open dag:
Zaterdag 21 april 2018 is er op de Jan van Rijckenborghschool in Heiloo een OPEN dag.
Iedereen die belangstelling heeft voor onze school is van harte uitgenodigd om onze school
te bezoeken vanaf 10.00 uur tot 12.30 uur.
Op deze dag kunt u rustig rondkijken in alle klassen.
Er zijn leerkrachten en ouders aanwezig om u rond te leiden of eventuele vragen te
beantwoorden. Heeft u op deze ochtend de tijd om belangstellende ouders wat over de
school te vertellen en te laten zien? Meldt u dan aan bij Marije Peters of bij Coralie
Manson.
Wij heten u allen van harte welkom. Meer informatie is te vinden op www.jvrschool.nl.
Data april:
- maandag 2 april
- vrijdag 13 en 20 april
- zaterdag 15 april
- woensdag 18 april
- dinsdag 17 en woensdag 18 april
- zaterdag 21 april
- dinsdag 24 april
- vrijdag 27 april
- 28 april t/m 13 mei

Tweede paasdag, Vrij!!
Schoolvoetbal voor groep 7/8
PCC maalwaterrun
schoolvoetbal groep 5/6
Eindtoets groep 8.
Open dag!
Feest 30 jarig bestaan!
Koningsdag, Vrij!
Vakantie!!

Vriendelijke groeten van het team.
Natascha, Eline, Coralie, Enide, Anneke, Hilke, Sylvia, Jaap en Marije.
Jan van Rijckenborghschool, Trompenburg 49, 1852 CC Heiloo, Tel: 072-5338286

