Beste ouders of verzorgers,

Heiloo, december 2018

Spannende tijden zijn aangebroken! De pieten leren lezen en schrijven bij ons op school!
In de hal heeft u vast al de gezellige lees-, teken- en schrijfhoek gezien!
Aankomende vrijdag 30 november gaan alle kinderen hun schoen zetten en op maandag 3
december hebben ze allemaal iets lekkers gekregen van Sinterklaas en zijn pieten.
De kinderen van groep 3 en 4 gaan vrijdagmorgen 30 november de pieten opzoeken in het
pietendorp van het Zuiderzeemuseum. We hopen op mooi weer, maar vragen u de kinderen warm
aan te kleden, want de activiteiten zijn in het buitenmuseum.
Even ter herinnering: Op maandag 3 december nemen de kinderen van groep 5 en 6 hun surprise
mee naar school, dinsdag 4 december nemen de kinderen van groep 7/8 hun surprise mee.
Op dinsdag 4 december vieren wij het grote feest en komt Sint met zijn pieten bij ons op bezoek!

Schoenmaatjes:
Wat zag het er allemaal vrolijk en mooi versierd uit. En wat goed dat we samen, groep 1 t/m 4, zoveel
dozen bij elkaar hadden verzameld, wel 33!! Allemaal hartstikke bedankt voor het meedoen.
In het voorjaar gaat groep 5 t/m 8 meedoen aan wandelen voor water. Zo hebben alle groepen mee
gedaan aan een activiteit om iets te betekenen voor een ander.
Wanneer kunt u voor uw kind bij de leerkracht terecht:
Wat fijn dat alle groepen in de ochtend nu in alle rust kunnen starten.
En dat groep 5 t/m 8 zo goed zelfstandig naar binnen komen. We geven nogmaals aan, dat u in de
ochtend van half negen tot tien over half negen, binnen kunt lopen om iets aan de betreffende
leerkracht te zeggen/vragen. Na de eerste bel willen de leerkrachten er echt zijn voor de kinderen.
Lukt het in de ochtend niet om iets door te geven geef het dan even aan uw kind mee op een briefje.
In de middag kunt u terecht vanaf 14.55 uur. U kunt dan ook altijd even een kijkje nemen in de
klassen.

Kerstdienst en kerstborrel.
Als Sinterklaas weer uitgezwaaid is en zijn reis naar Spanje aanvangt, wordt de school klaargemaakt
voor de kerst.
Op vrijdag 21 december bent u van harte uitgenodigd om de kerstdienst te ondersteunen in het
centrumgebouw van het Gouden Rozenkruis, Oude Gracht 114, in Alkmaar.
Na de dienst (rond 10.00 uur) bent u uitgenodigd op school om van een ‘kerstborrel’ te genieten. U
krijgt hiervoor nog een aparte uitnodiging.
’s Middags zijn de kinderen vrij!

Sport
Op donderdag 29 november, vandaag, gaan een aantal sportieve schakers van onze school heel
fanatiek schaken. Het worden vast spannende wedstrijden! Komt u ook kijken? Bij Cultureel Centrum
de Strandwal, Olvendijk 2a in Heiloo. Van 16.00 – 18.00 uur.
Via de sportraad hebben wij weer een serie sportlessen geboekt. In de aankomende weken krijgen
wij van sportleraren de volgende sporten aangeboden: basketbal, golf, judo, breakdance, zumba en
schermen. Ook gaan we met de hele school nog een ochtend schaatsen!

Studiedagen
Hilke en Anneke gaan op maandag 10 december op herhalingsdag voor hun BHV diploma.
Juf Annemarie en juf Enide werken dan in deze groepen.

Brandoefeningen
Drie keer per jaar oefenen we met de kinderen wat we moeten doen bij calamiteiten. Dit schooljaar
hebben wij al twee keer een brandoefening gedaan en het ontruimingsplan verloopt altijd erg
gestroomlijnd. Een derde ontruiming staat voor dit schooljaar al in de agenda.

Groep 8 eindwerkstuk
De kinderen van groep 8 werken al een aantal weken aan hun eindwerkstuk. Dit product is een groot
werkstuk, waarmee zij hun basisschoolperiode bij ons op school afsluiten. Hieronder even een
reminder voor de leerlingen van groep 8 let op de inleverdata: bij jullie zelf bekend!
Veel succes allemaal!

Groep 7 en 8 Vuurwerkvoorlichting
Op woensdag 19 december komt bureau HALT, bij ons op school, een voorlichting over vuurwerk
geven.

Kerstvakantie
Kerstvakantie van maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari. Op maandag 7 januari begint de
school weer.

Wij wensen u allen een heel prettige vakantie, een heel goede jaarwisseling en het allerbeste voor het
nieuwe jaar!

Van het team:
Juf Hilke, juf Enide, juf Coralie, juf Annemarie, meester Jaap, juf Sylvia, juf Natascha, juf Eline, Juf
Marije en juf Anneke.

Data in januari:
- Dinsdag 15 januari
- Dinsdag 15 januari
- Vrijdag 18 januari

dansvoorstelling voor groep 3 t/m 6
dans voor groep 5 t/m 8.
dans voor groep 1/2.
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