
 

 

 
Maandbrief september,       Heiloo, 1-9-2020 

 
Beste ouders, 
 
Uw kinderen gaan nu alweer  2 weken naar school en de eerste mededelingen willen wij vast aan 
u doorgeven. 
 
Donderdag 20 augustus zijn we met elkaar gestart in de speelzaal met een gezamenlijke 
dagopening. We hebben toen het tempelverhaal voorgelezen die we normaal gesproken in de 
tempel voorlezen in Alkmaar. Heel bijzonder zo om met de hele school, 92 ll. en leerkrachten, bij 
elkaar te zitten. 
 
Projecten: 
Alle groepen zijn gestart met het thema reizen, de vakantieverhalen en het maken van de 
kalender verder verdiepen de groepen zich nog in de volgende onderwerpen: 
Groep 1/2  bekijkt met elkaar waar je in de vakantie allemaal in kan wonen. 
Groep 3/4  verdiept zich in het onderwerp wonen en verschillende  huizen. 
Groep 5/6  reist terug naar de Grieken en de Romeinen. 
Groep 7/8  reist in vogelvlucht over de wereld en weet straks alles over alle volkeren en vogels, 
in deze werelddelen. 
 
Afspraken omtrent corona: 

Deze afspraken hebben we overgenomen van de RIVM:  

Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon 
naar school en de BSO mogen, behalve: 

• als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft; 
• als het kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19; 
• als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van 

benauwdheid heeft. 

Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de normale regels voor thuisblijven: 

• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts vanaf 38 graden Celsius en/of 
plotseling verlies van reuk of smaak); 

• als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van 
benauwdheid heeft.  

Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u de klachten. Het 
kind mag dan gewoon naar school of de kinderopvang. Twijfelt u, of zijn de klachten anders dan 
u gewend bent? Houd het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of laat uw kind 
testen.  

Mocht u als gezin in quarantaine moeten vanwege een positieve test in het gezin. Dan krijgt uw 
kind weer thuiswerk mee en loopt het contact weer via de digitale weg.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken


 

Algemene Ouderavond:  
In verband met de corona maatregelen, houden we dit jaar onze eerste ouderavond op twee 
avonden. Willen we anderhalve meter afstand kunnen bewaren dan kan er 1 ouder per gezin 
zich aanmelden. U kunt zich aanmelden via de parro-app en u wordt hiervoor uitgenodigd. 
De ouderavonden zijn op maandag 7 september voor groep 5 t/m 8 en op woensdag 9  
september voor groep 1 t/m 4 
 
Het programma ziet er als volgt uit:  
Maandag 7 september: 
19.30 – 19.45 uur inloop met koffie/thee 
19.45 – 20.15 uur Klassenouderavond voor groep 7/8 
20.15 – 21.00 uur Gezamenlijke start   
21.00 – 21.30 uur Klassenouderavond voor groep  5/6. 
Woensdag 9 september: 
19.30 – 19.45 uur inloop met koffie/thee 
19.45 – 20.15 uur Klassenouderavond voor groep 3/4 
20.15 – 21.00 uur Gezamenlijke start   
21.00 – 21.30 uur Klassenouderavond voor groep  1/2. 
 
We hopen u allen te ontmoeten op deze eerste ouderavond van schooljaar 2020-2021 
 
Juf Coralie: 
Sinds een week is het gips eraf van het been van juf Coralie. Dat is fijn, want nu kan het 
revalideren beginnen. Deze week is juf Natascha nog in groep 3/4, maar vanaf volgende week zal 
juf Natascha op maandag en dinsdag bij groep 1/2 staan. Juf Coralie zal dan, samen met onze 
inval juf Thea, de donderdag en de vrijdag voor groep 3/4 staan. Afhankelijk van hoe het herstel 
gaat, kan juf Coralie steeds meer zelf de klas les gaan geven.  
 
 
Oudergesprekjes groep 8: 
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 maandag 7 september, zal er een inschrijfformulier klaarliggen, waarop u 
kunt inschrijven voor het gesprek. De gesprekken zullen op dinsdagmiddag/avond 22 september 
plaatsvinden. 
Vanaf november starten de open dagen op het voortgezet onderwijs. De leerlingen zullen t.z.t. 
een informatiebrochure ontvangen.  
 
 
Luizen: 
Ze zijn er weer. Wilt u uw kind weer goed controleren en kammen!  
U kunt op school een luizenzak kopen. 
Oproep: wij zoeken nog  ouders voor het luizenteam, u kunt zich hiervoor inschrijven op de 
ouderavond. De luizenouders controleren na iedere vakantie alle kinderen. 
 
 
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. De schoolbrede afspraak is: Ik zorg voor een ander! 
 



 

 
 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 rug/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 30 september 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 Heiloo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data voor de maand oktober: 
Donderdag 1 oktober Start Kinderboekenweek op school 
Maandag 12 t/m 16 oktober Herfstvakantie 
Maandag 19 oktober Weer beginnen 
 
 
 
Vriendelijke groeten van het team, 
Natascha, Eline, Coralie, Enide, Sylvia, Jaap, Mir, Hilke, Lin, Sibbe en Marije. 
 
 
 
 
 
Jan van Rijckenborghschool, Trompenburg 49,1852 CC Heiloo, Tel: 072-5338286 

 


