Maandbrief maart,

Heiloo, 2019

Beste ouders,
Na de vakantie hebben we het project “Circus” met alle kinderen afgesloten met een
voorstelling in de school. Voor de kinderen is het altijd een feest als er zoveel
belangstelling is voor hun werk. Wij danken u allen voor uw komst. Zonder u was
het zeker niet zo’n mooie middag geworden. We kijken met plezier terug op een
gezellige middag.

Kaart in actie:
N.a.v. het schoolbrede project ‘het circus’ hebben alle kinderen bij juf Sylvia een heel
mooie tekening gemaakt over het circus. Deze tekeningen heeft u al kunnen zien
hangen in de gang in A3 formaat. Maandag 11 maart krijgt uw kind(eren) een
pakketje kaarten mee waar ook weer die mooie circustekening opstaat.
De kinderen kunnen deze pakketjes verkopen aan familie, buren, vrienden en het
opgehaalde geld gaat dan naar school en wordt besteed aan het bekostigen van de
nieuwe jeugdtempelboekjes in alle groepen. De rest van het geld wordt verder
besteed aan materialen voor de kinderen op school. We hopen op veel verkochte
kaarten en een mooie opbrengst voor school en uw kinderen.
Vloeren:
Tijdens de vakantie zijn de vloeren in de hal en de leerkrachtenkamer van een
nieuwe waslaag voorzien. Het ziet er weer schoon en prachtig glimmend uit. Zo
konden wij de maandag na de voorjaarsvakantie weer fris beginnen.

We zijn in alle groepen gestart met nieuwe projecten:
Groep 1/2 start met het project “De Lente en kriebelbeestjes’.
Groep 3/4 start met het project “bouwen, huizen en wonen ”.
Groep 5/6 start met het project ‘Nederland waterland’.
Groep 7/8 start met het project “oorlog en vrede ”.
Nieuwe schoolregel:
De schoolafspraak, ‘ik ben vriendelijk naar iedereen’ is nog steeds actief.
We merkten als team dat we dit toch op veel plekken in en rond school nog niet echt
goed vonden gaan. We zijn daarom ook in alle groepen gestart met lessen over
respect, het stopteken geven/zeggen, weglopen en hulp halen, er over praten en
samen oplossen. We hopen nu met de ondersteuning van deze lessen dat alle
kinderen hier weer wat bewuster mee omgaan en het voor iedereen gezellig en veilig
blijft bij ons op school.

Oudergesprekken:
Op donderdag 14 maart krijgt uw kind(eren) zijn /haar rapport mee.
In de week van 11 maart, kunt u zich schriftelijk, per email of telefonisch hiervoor
inschrijven. Er liggen inschrijflijsten in de hal.
De oudergesprekken zijn als volgt:
Groep 1/2: dinsdagmiddag 19 maart en donderdagmiddag 21 maart.
Groep 3/4: dinsdagmiddag 19 maart en donderdagavond 21 maart
Groep 5/6: maandagmiddag18 maart en donderdagmiddag en avond 21 maart
Groep 7/8: woensdagmiddag 20 maart en donderdagavond 21 maart
Voor groep 8 vervallen deze oudergesprekken, omdat zij apart al zijn uitgenodigd
voor een oudergesprek.
De inschrijfweek voor het Voorgezet onderwijs is in de week van 4 maart.

Wandelen voor Water:
Met Wandelen voor Water lopen we voor schoon drinkwater. In veel arme landen
komt er geen drinkwater uit de kraan, zoals wij dit gewend zijn in Nederland. Vaak is
er niet eens een kraan. Voor schoon drinkwater moeten kinderen heel ver lopen.
Tijdens Wandelen voor Water 2019 zullen de leerlingen gaan lopen voor water en
wc’s bij scholen in Oeganda en Tanzania. Met Wandelen voor Water kunnen we het
aantal water gerelateerde ziektes onder schoolkinderen (en hun families) in Oeganda
en Tanzania terugdringen door middel van het verbeteren van de toegang tot schoon
drinkwater, voorzieningen om handen te wassen en sanitaire voorzieningen op
scholen. Op www.simavi.nl/wandelenvoorwater vindt u meer informatie.
Vrijdag 8 maart krijgen alle leerlingen een gastles van een gastdocent bij ons op
school. Ook wordt dan uitgelegd hoe het ophalen van sponsorgeld verloopt. Op
woensdag 20 maart om 10.15 uur zullen we met alle leerlingen van groep 5 tot en
met 8 gaan wandelen voor water, met rugzakken met water. Uw hulp wordt gevraagd
in de vorm van sponsorgeld, aanmoedigen bij de start of meelopen met de route. U
kunt zich voor dit laatste aanmelden bij juf Annemarie, juf Hilke of juf Enide.
En op deze dag is er ook een stembureau in school aanwezig.

Het Peer Gynt-project:
Heilooër Harmonieorkest Caecilia geeft op zondag 7 april een concert in
samenwerking met Frank Groothof. Het thema van dit concert is het verhaal van
Peer Gynt. In het kader van dit concert wil Caecilia op verschillende scholen gratis
drie lessen van maximaal een uur aanbieden, zodat nog meer kinderen in contact
komen met deze prachtige muziek. De lessen voor groep 5 t/m 8, staan gepland bij
ons op school op dinsdag 19 maart, dinsdag 26 maart en dinsdag 2 april.
Golflessen:
Donderdag 21 maart heeft groep 5 t/m 8 golflessen. Op deze dag moeten alle
kinderen hun fiets meenemen want we gaan er op de fiets naartoe. Welke ouder
kan ons hierbij nog helpen en mee fietsen? Graag aanmelden bij Juf Enide of juf
Marije.Tijdens de golflessen wil de golfclub foto’s maken en gebruiken voor hun
website. Heeft u hier bezwaar tegen dan horen wij dit graag.
Vrijdag 29 maart heeft groep 3 t/m 8 karate les en gaat daar gewoon lopend heen.
Brandweer:
Vrijdagochtend 22 maart krijgt groep 7/8 een brandveiligheid voorlichting les van de
brandweer op school.

Inval in groep 5/6:
Woensdag 25 maart is juf Annemarie haar laatste dag in groep 5/6.
Zoals het er nu naar uit ziet is juf Anneke voorlopig nog niet terug.
Vanaf maandag 1 april staan juf Katja, juf Lin en juf Marije in groep 5/6.
Juf Lin staat op maandag en vrijdag, juf Katja op dinsdag en donderdag en juf Marije
op woensdag in deze groep.
Schoolvoetbal:
Vrijdag 29 maart en vrijdag 5 april doet groep 7/8 mee met schoolvoetbal. De tijden
zijn nog niet bekend maar als we die weten, dan geven we die aan u door.
Woensdag 3 april heeft groep 5/6 schoolvoetbal.
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.

Open dag:
Zaterdag 6 april is er op de Jan van Rijckenborghschool een OPEN dag.
Iedereen die belangstelling heeft voor onze school is van harte uitgenodigd om onze
school te bezoeken van 10.00 uur tot 13.00 uur.
Op deze dag kunt u rustig rondkijken in alle klassen en er zijn leerkrachten en ouders
aanwezig om u rond te leiden of eventuele vragen te beantwoorden.
Wij heten u allen hartelijk welkom.
Meer informatie is te vinden op www.janvanrijckenborghschool.nl.
Kunt u, als ouder, een uurtje helpen op deze dag, dan horen wij dit graag en kunt
u zich hiervoor aanmelden bij juf Marije.
PCC-maalwater
Vrijdag 15 maart kunt u uw kind(eren) hier voor inschrijven op school. Aangezien dit
nu een stakingsdag is krijgt u later nog van ons door welke andere dag dit wordt.
N.a.v het aantal inschrijvingen krijgen we als school weer gratis sportlessen voor in
het nieuwe schooljaar.
U krijgt nog een aparte brief, met uitgebreide informatie, over de PCC-maalwaterrun

Paasviering:
U wordt allen van harte uitgenodigd voor de paasdienst op donderdag 18 april. 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 19 april t/m zondag 5 mei is de meivakantie!

Data april:
- woensdag 20 maart
- zaterdag 6 april
- donderdag 12 april
- dinsdag 16 en woensdag 17 april
- donderdag 18 april
- 19 april t/m 5 mei
- woensdag 22 t/m vrijdag 25 mei
- maandag 27 t/m woensdag 29 mei

stembureau in school
Open dag
Groep 7/8 naar het Zuiderzeemuseum
IEP groep 8
paasviering
Vakantie!!
Kamp groep 5/6
Kamp groep 7/8

Vriendelijke groeten van het team.

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