Maandbrief september,

Heiloo,11-9-2018

Beste ouders,
Uw kinderen gaan nu alweer bijna 2 weken naar school en de eerste mededelingen willen wij
vast aan u doorgeven.
Project ‘de mens’ en ‘vriendschap’:
Alle groepen zijn gestart met het project ‘de mens’. U heeft hier vast al iets over gehoord van uw
kind. Vanuit de bibliotheek hebben we ook twee projectkisten te leen, voor alle groepen, met
allerlei boeken over de mens en vriendschap.
In elke groep wordt verder hard gewerkt aan de verjaardagen kalender en zijn we naast al deze
creatieve activiteiten ook gestart met rekenen, taal, spelling enz.
Op donderdag 18 oktober hebben wij een kleine tentoonstelling van 14.30-14.45 uur. U kunt
dan een kijkje nemen in alle klassen.
Neemt u gerust alle belangstellenden mee.
U krijgt hiervoor nog een speciale uitnodiging!

Algemene Ouderavond:
Op dinsdag 18 september jl. hebben wij onze eerste algemene ouderavond, en een
klassenouderavond in de groep van uw zoon/dochter.
Het programma ziet er als volgt uit:
19.30 – 19.45 uur
inloop met koffie/thee
19.45 – 20.15 uur
Klassenouderavond voor groep 3/4 en 7/8
20.15 – 21.00 uur
Gezamenlijke start
21.00 – 21.30 uur
Klassenouderavond voor groep 1/2 en 5/6.
We hopen u allen te ontmoeten op deze eerste ouderavond van schooljaar 2018-2019.

Film slottoneel:
U kunt nog steeds de slottoneel film van ‘een koninklijke dag’ bestellen via
www.jouwschoolfilm.nl/winkel het wachtwoord is 140jvrh2018. Uw kind heeft hierover voor de
zomervakantie een folder meegekregen. Mocht u deze kwijt zijn, dan kunt deze bij Marije
opnieuw verkrijgen. U kunt ook inloggen met bovenstaande gegevens. De film is weer erg leuk
geworden.

Opengebroken Straat:
Vanaf volgende week ongeveer zullen ze gaan starten met het aanleggen van nieuwe riolering in
de Arklaan. U zult hier met het brengen en halen van uw kinderen rekening mee moeten gaan
houden.

Vrolijke kinderen uit groep 3/4.

Oudergesprekjes groep 8:
Vorig schooljaar hebben de kinderen van groep 7 de Cito- entreetoetsen gemaakt.
De leerlingen, die nu inmiddels in groep 8 zitten, zullen samen met hun ouders in een gesprek
met de juffen hun voorlopig schooladvies krijgen.
In overleg met de leerkracht weten de leerlingen dan waar zij het laatste schooljaar aandacht
aan moeten besteden m.b.t. het voortgezet onderwijs.
Op de ouderavond van dinsdag 18 september, zal er een inschrijfformulier klaarliggen, waarop u
kunt inschrijven voor het gesprek. De gesprekken zullen de week daarop, op maandagmiddag 24
en donderdagmiddag 27 september, plaatsvinden.
Vanaf januari starten de open dagen op het voortgezet onderwijs. De leerlingen zullen t.z.t. een
informatiebrochure ontvangen.
Luizen:
Ze zijn er weer. De luizenouders komen meestal na de vakantie alle kinderen op luizen
controleren. Mochten er bij uw zoon of dochter luizen zijn geconstateerd, dan wordt u door de
groepsleerkracht gebeld. Wilt u uw kind goed kammen en controleren.
U kunt op school een luizenzak kopen.
Oproep: wij zoeken nog ouders voor het luizenteam, u kunt zich hiervoor inschrijven op de
ouderavond.

Regels en afspraken:
Aan het begin van ieder nieuw schooljaar is het belangrijk om de school en groepsafspraken
weer even op te frissen en aan te scherpen. In alle groepen zijn er groepsafspraken en
groepsregels gemaakt, i.s.m. de kinderen.

Zonnige vakantieverhalen uit groep 5/6.

Jassen en gymtassen mee:
Wilt u vanaf deze week een jas/vest aan uw kind(eren) meegeven?
Het is in de ochtend en in de eerste pauze, vaak nog te koud om zonder jas naar buiten te gaan
en ook als we met groep 3 t/m 8 naar de gymzaal lopen is het jammer genoeg geen zomer meer.
Vrijdag hebben alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 gymnastiek in de gymzaal aan de
Capelackers.
De kinderen nemen dan een stevige gymtas mee met daarin: een gympakje of korte broek, een
t-shirt en gymschoenen met lichte zolen. De gymtassen blijven op school in de gymbakken in de
klassen.
Voor iedere vakantie gaat de gymkleding mee naar huis om gewassen te worden.
De kinderen van de hogere groepen mogen een deodorantroller meenemen.
Spuitbussen vinden wij niet prettig in de kleedkamers.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Studiedag:
Woensdag 3 oktober zijn alle leerlingen vrij!
De leerkrachten van beide Jan van Rijckenborghscholen hebben een gezamenlijke studiedag
met leden van het bestuur en de Raad van Toezicht, op de school in Hilversum.

Crowdfunding actie zonnepanelen
Met de prachtige zomer achter ons hebben de zonnepanelen het goed gedaan! De maand juli
kent zelfs een record opbrengst van bijna 3.000 kWh.
Dat is het jaarverbruik van een gemiddeld huishouden.
De deelnemers aan de crowdfunding campagne hebben aan het begin van de zomervakantie
voor het tweede jaar de uitbetaling van de school ontvangen.
Opgebracht door de zonnepanelen, hoe mooi is dat!

Data voor de maand oktober:
Woensdag 3 oktober
Donderdag 4 oktober
Donderdag 18 oktober
Maandag 20 t/m 26 oktober
Maandag 29 oktober

Studiedag voor beide teams van de Jan van
Rijckenborghscholen. Alle kinderen zijn deze dag vrij!!
Start Kinderboekenweek op school
Presentatie/tentoonstelling ‘ de mens’ van 13.30 tot
14.30 uur
Herfstvakantie
Weer beginnen

Vriendelijke groeten van het team,
Natascha, Eline, Coralie, Enide, Sylvia, Jaap, Annemarie, Hilke, Anneke en Marije.

Kinderen uit groep 7/8 met hun vakantieverhalen.
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