
 

 

 
 
Maandbrief september,       Heiloo,11-9-2019 

 
Beste ouders, 
 
Uw kinderen gaan nu alweer bijna 3 weken naar school en de eerste mededelingen willen wij 
vast aan u doorgeven. 
 
Projecten: 
Alle groepen zijn gestart met het thema reizen en de vakantieverhalen en verder verdiepen de 
groepen zich nog in de volgende onderwerpen: 
Groep 1/2  bekijkt met elkaar allerlei schelpen en vissen en hebben het over het strand. 
Groep 3/4  kijkt naar Noord Holland en het water van Nederland. 
Groep 5/6  reist door Europa. 
Groep 7/8  reist door Europa en weet straks alles over alle Europese landen. 
 
Algemene Ouderavond:  
Op dinsdag 17 september a.s. 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 – 20.00 uur Klassenouderavond voor groep 3/4 en 7/8.  
20.00 – 20.15 uur Korte pauze  
20.15– 20.45 uur Gezamenlijke start en informatie in de speelzaal. 
20.45 – 21.15 uur Klassenouderavond voor groep 1/2 en 5/6 
 

   
Het nieuwe twisterveld op het schoolplein wordt goed gebruikt. 
 
Overblijven: 
De overblijfouders zijn weer gestart, alle leerkrachten zijn hier heel blij mee en kunnen zo even 
genieten van hun pauze. We zoeken nog overblijfouders voor groep 3 t/m 8 op de donderdag 
voor een half uur. De pauze is van 12.25 tot 13.00 uur. 
Ook zoeken wij een ouder die mee wil gaan lopen dit schooljaar met het coördineren van het 
overblijven, zodat degene het volgend jaar kan overnemen van 1 van de twee overblijf -
coördinatoren. U kunt zich hiervoor opgeven bij Yvonne ( moeder van Danja) of Patrick ( vader 
van Rosa) Als team stellen we het zeer op prijs, als het overblijven, goed blijft verlopen. 
 



 

 
Jassen en gymtassen mee: 
Wilt u vanaf morgen een jas/vest aan uw kind(eren) meegeven? 
Het is in de ochtend, in de eerste pauze, vaak al te koud en nat om zonder jas naar buiten te  
gaan. Ook als we met groep 3 t/m 8 naar de gymzaal  lopen, hebben we toch erg vaak een jas  
nodig. Vrijdag hebben alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 gymnastiek in de gymzaal aan de  
Burenweg.  
De kinderen nemen dan een stevige gymtas mee met daarin een gympakje of korte broek en 
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!  
 
 
Traktaties: 
We willen enkele aandachtspunten doorgeven ten aanzien van de traktaties bij ons op school. 
Een groot gedeelte van onze leerlingen eet vegetarisch. Om vervelende situaties te voorkomen, 
willen wij u vragen een vegetarisch traktatie te verzorgen. Ook zouden we u willen pleiten voor 
een gezonde traktatie.  
 

 
 

Studiedag: 
Woensdag 2 oktober zijn alle leerlingen vrij!  
De leerkrachten van beide Jan van Rijckenborghscholen hebben een gezamenlijke studiedag  
met leden van het bestuur, op de Jan van Rijckenborghschool in Hilversum. 
 
 
Afmelden: 
Sommige kinderen worden wel eens rond 12.00 uur of later op de dag opgehaald. Als team 
zouden wij het heel fijn als u uw kind dan even komt afmelden bij de leerkrachten. Dan weten 
wij ook zeker dat uw kind met de goede ouder, opa, oma enz. mee is gegaan. En zo ronden we 
als leerkrachten ook de dag goed af met uw kind. 
 
 
 
 
 
 



 

Oudergesprekjes groep 8: 
In groep 7 zijn in het vorige schooljaar, de cito- entreetoetsen afgenomen.  
De leerlingen, die inmiddels in groep 8 zitten, worden samen met hun ouders uitgenodigd om 
met de leerkrachten een gesprek te voeren n.a.v. de uitslag.  Deze gesprekken zullen 
plaatsvinden in de week van 23 september. Zij zullen n.a.v. deze uitslagen een schooladvies 
krijgen.  
In overleg met de leerkracht weten de leerlingen waar zij het laatste schooljaar aandacht aan  
moeten besteden m.b.t. het voortgezet onderwijs. Vanaf januari starten de open dagen op de  
middelbare scholen. De leerlingen zullen t.z.t. een informatiebrochure ontvangen.  
 
 
Data voor de maand oktober: 
Woensdag 2 oktober Studiedag voor beide teams van de Jan van 

Rijckenborghscholen. Alle kinderen zijn deze dag vrij!! 
Donderdag 3 oktober Start Kinderboekenweek op school 
Zaterdag 5 oktober Klusochtend! U hulp is van harte welkom. 
Vrijdag 18 oktober Laatste schooldag voor de herfstvakantie 
Maandag 19 t/m 27 oktober Herfstvakantie 
Maandag 28 oktober Weer beginnen 
 
 
 
Vriendelijke groeten van het team, 
 
 
Natascha, Eline, Coralie, Enide, Sylvia, Jaap, Katja, Mir, Hilke, Lin en Marije. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan van Rijckenborghschool, Trompenburg 49, 1852 CC Heiloo, Tel: 072-5338286 

 


