Maandbrief januari,

Heiloo, 9 januari 2019

Aan de ouders,

Na een mooie kerstdienst en een gezellige kerstafsluiting op school, een prachtig
kerstoptreden van de kinderen met kerstliedjes en muziek, gingen we een
welverdiende kerstvakantie tegemoet. Vandaag zijn de kinderen in de klassen
gestart met hun vakantieverhalen.
Wij wensen u allen een heel goed en inspirerend Nieuwjaar toe!
In de maand december en ook in de kerstvakantie is er weer veel gebeurd in en
rondom school. Zo heeft de vader van Sam nieuwe buitenbankjes gemaakt, extra
jassen/tassen haakjes opgehangen en een mooie kast in de speelzaal erbij gemaakt,
voor de spullen van juf Sylvia en wat gymspullen van de kleuters.
Een schildersbedrijf heeft alle lokalen geschilderd en die zien er ook weer fris en
nieuw uit. In de voorjaarsvakantie worden de werkzaamheden in de hal nog verder
afgemaakt.

Als we in de loop van deze week weer een beetje aan het ritme gewend raken, willen
wij iedereen weer vragen om op tijd op school te komen, zodat we in iedere groep
gezamenlijk kunnen starten met de dagopening.
Fijn dat we echt met de tweede bel in de groepen met de dagopening kunnen
starten. Bedankt voor uw medewerking.
Wanneer uw kind ziek is, of om een andere reden niet naar school kan komen, wilt
u dit dan op tijd melden of in ieder geval inspreken op de voicemail?

Circus project:
In alle groepen zijn we gestart met het project circus. Op dinsdag 5 maart is er een
voorstelling voor u allen, vanaf 14.00 uur! U krijgt hier nog een aparte uitnodiging
voor, maar zet het alvast in uw agenda!!
Naast dit project heeft groep 1/2 het ook over de winter, groep 3/4 gaat nog dansen,
groep 5/6 kijkt naar de tijd van de Grieken, Romeinen en Egyptenaren, groep 7/8
gaat in vogelvlucht langs verschillende werelddelen en bekijkt de invloeden van het
klimaat op de natuur in de wereld.

Adreslijst:
Deze maand wordt de adreslijst weer aangepast. Heeft u een adres- of
telefoonnummerwijziging die u graag op de lijst vermeld wilt hebben, geeft u dit dan,
voor dinsdag 13 januari door aan Marije Peters. U kunt uw wijziging ook telefonisch
072-5338286 of per e-mail doorgegeven. Ons e-mail adres is: heiloo@jvrschool.nl

Naschoolse Workshop:
Vrijdag a.s. start de workshop ‘De ontdekkingsreis’ voor groep 5 t/m 8. Heeft uw
kind zich hier voor aangemeld, dan wensen wij jullie heel veel plezier. Zie voor meer
info de mail van 20 december.
Donderdag 31 januari start de workshop ‘Doedans’ voor groep 1 t/m 3. U krijgt hier
nog meer informatie over.
Op dinsdag 15 januari volgen de groepen 5/6 en 7/8 een workshop dans in de klas.
Op vrijdag 18 januari volgt groep 1/2 een dansworkshop op school. Om 14.30 uur
geven de kinderen van groep 1/2 een voorstelling voor alle ouders van deze groep. U
bent dus dan van harte welkom, zet het vast in uw agenda!!

Luizencontrole:
Na iedere vakantie komen de luizenouders alle kinderen en de leerkrachten op luizen
controleren. Volgende week wordt iedereen weer gecontroleerd.

CITO toetsen van het leerlingvolgsysteem:
Deze maand maken alle kinderen op school verschillende CITO-toetsen. Deze
toetsen horen bij het leerlingvolgsysteem van CITO. Deze toetsen worden twee keer
per jaar afgenomen. De uitslag van de toetsen wordt met u in de oudergesprekken in
maart besproken. Voor de leerlingen in groep 8 zullen de gesprekken direct na de
voorjaarsvakantie plaatsvinden i.v.m. adviezen voor het VO.
Als uw kind naar de tandarts of dokter moet, wilt u de tijdafspraak dan even
afstemmen met de leerkracht? Als een kind later de CITO toets moet inhalen, is dat
organisatorisch erg lastig.

Data februari:
Vrijdag 8 februari
Vrijdag 15 februari

16 februari t/m 24 februari.
Maandag 25 februari

Schaatsen, groep 3 t/m 8.
De hal moet worden leeggehaald,
aangezien de vloeren in de was
worden gezet. Wie wil ons na
schooltijd even komen helpen?
Voorjaarsvakantie!!
Beginnen we weer.

Vriendelijke groeten van het team,

Natascha, Eline, Hilke, Coralie, Enide, Anneke, Annemarie, Jaap, Sylvia en Marije.
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