Maandbrief februari,

Heiloo 2018

Aan de ouders,
Het is lekker koud deze week! De leerkrachten en de kinderen genieten van dit heerlijke
winterweer.
Het is deze maand de kortste maand van het jaar, maar ook in deze korte maand hebben we
weer een hoop leuke activiteiten in het vooruitzicht!
Op tijd!
Wij willen even benadrukken dat het zo prettig is dat veel kinderen, zelfs in deze
wintermaand, op tijd op school zijn en wij zo rustig de dagopening met elkaar kunnen
beginnen! Dat is een hele prettige start van de dag! Dank u wel.

Projecten: In alle groepen zijn de volgende projecten in volle gang!
In groep 1 en 2 vindt u een echt kasteel, zijn er schilden gemaakt, kastelen getekend,
spiegels en poppen geknutseld en verkleden de kinderen zich elke dag weer als ridder of
prinses.
Groep 3 en 4 woont elke dag in een echt kastelendorp, hebben mooie grote schilden
gemaakt, bouwen kastelen van kapla en leren veel over de ridders en jonkvrouwen.
Groep 5 en 6 waant zich in de prehistorie, hebben grotschilderingen gemaakt, kettingen en
tasjes geknutseld en lezen en horen veel over de mammoetjagers en hunebedbouwers.
Groep 7 en 8 heeft ontdekt hoe het kwam dat de mensen in de Renaissance anders gingen
denken. Hierdoor durfden zij meer te gaan ontdekken op allerlei gebieden. Wij reizen mee
met de verschillende ontdekkingsreizen die de mensen in die tijd gingen maken.

Excursie:
Op maandag 5 februari ging groep 5/6 naar de voorstelling ‘Odysseus’ in Alkmaar.
Op dinsdag 6 februari ging groep 7/8 naar de Expo. Nog als afsluiting van het project ‘het
heelal’.
Op donderdag 8 februari gaat groep 5/6 naar de bibliotheek nog in het kader van de
voorleesdagen.
Op donderdag 22 februari gaat groep 5/6, in het kader van het project ‘de prehistorie’ , op
excursie naar Baduhenna. De kinderen krijgen een rondleiding in de archeologische
expositieruimte. Ook gaan ze op een speelse manier zelf aan de slag om allerlei
archeologische vaardigheden te leren. We zoeken nog twee begeleiders die mee willen
lopen en begeleiden.
Chris James:
Dinsdagmiddag 13 februari komt Chris James zingen met de hele school. Hij is een
internationale stemcoach, zanger en musicus. Hij weet iedereen te inspireren om in eenheid
samen te zijn en te zingen.
Donderdagavond 15 februari bent u als ouder van harte welkom om dit zelf ook te kunnen
ervaren. Neem iedereen mee!
Zaterdag 17 en zondag 18 februari organiseert hij nog een heel zangweekend. Zie voor meer
informatie www.chrisjames.net

Tafels oefenen!
Schaatsen:
Op vrijdag 16 februari doen we met de groepen 4 t/m 8 mee aan de ICE Games op ijsbaan
DE Meent. Zij krijgen schaatsles en mogen ook nog vrij-schaatsen. Groep 3 nemen we ook
mee, maar deze krijgen geen les. Kinderen mogen hun eigen schaatsen meenemen, voor de
andere kinderen zijn er op de ijsbaan schaatsen. Het dragen van Handschoenen is verplicht.
We zoeken ouders die willen rijden en willen helpen met het aan en uit doen van de
schaatsen en met het begeleiden van groep 3. Groep 3 t/m 6 vertrekt om ongeveer 10.30
uur van school en zijn ongeveer 13.00 uur weer terug op school.
Groep 7/8 vertrekt om 12.30 uur en zijn weer terug om ongeveer 15.00 uur.
U kunt zich inschrijven op de lijst in de hal. (ongeveer 15 ouders met auto nodig!) Graag
horen we dit van u voor vrijdag 9 Februari, in verband met het op tijd afmelden bij te
weinig vervoer!!
De kinderen nemen hun eigen tas met eten en drinken mee (geen geld meegeven voor de
kantine a.u.b.) Handschoenen zijn verplicht!!!

Groep 8:
In de week van 19 februari zullen gesprekken met de ouders en de kinderen van groep 8
plaatsvinden.
Juf Anneke zal persoonlijk contact met u opnemen om een afspraak met u te maken. Er is
voor ieder gesprek 15 minuten ingepland.
De oudergesprekken in de week van 19 maart zullen voor groep 8 vervallen.
Met het schooladvies kunnen de leerlingen zich in de week van 12 t/m 16 maart inschrijven
bij de door hen gekozen school voor voortgezet onderwijs.
De eindwerkstukken van alle leerlingen in groep 8 zijn klaar en de presentaties voor de
andere leerlingen gaan bijna van start.
Ook gaan de extra activiteiten voor groep 8 weer opstarten.
De leerlingen van groep 8 mogen gymlessen voorbereiden en ook zelf geven in groep 3/4 en
5/6.
Wij zoeken ouders die een extra activiteit met de leerlingen van groep 8 willen doen. Dat
mogen ook ouders uit andere groepen zijn. U kunt zich hiervoor aanmelden bij juf Anneke.
Tentoonstelling:
Op dinsdag 22 februari willen wij u van harte uitnodigen voor een tentoonstelling bij ons op
school!! De kinderen laten zien wat zij in de klas hebben gemaakt. De klassen zijn open voor
publiek en nieuwe ouders die belangstelling hebben voor onze school.
Dit is van 14.15 uur tot 14.45 uur. Neemt u gerust uw buren, vrienden, opa’s en oma’s mee!

Groep 7/8 in de Expo in Noordwijk.
Huiswerkbrief:
De leerkrachten van groep 5 t/m 8 geven de kinderen iedere 3 weken een huiswerkbrief
mee. Hierin staat het huiswerk beschreven, maar ook allerlei andere zaken die de groepen
aangaan. Wij vragen u uw kind(eren) naar deze brief te vragen, zodat u ook op de hoogte
bent van het wel en wee rond het huiswerk en de groep. Het is vaak ook noodzakelijk om uw
kind(eren) bij het huiswerk te helpen of hem/haar er aan te herinneren (ook overhoringen
staan erin!)

Herinnering:
Wilt u, als er bijzonderheden zijn met uw kind, waar de leerkracht op de desbetreffende
schooldag rekening mee moet houden, dit telefonisch aan ons doorgeven of meegeven op
een briefje met uw handtekening erop. ( bijv. niet mee mogen gymmen, hoestsnoepjes,
medicijnen enz.)
Tevens vragen wij u, om bij de traktatie, de gezondheid weer goed in de gaten te houden.
Liever geen traktaties met veel suiker erin. Het is fijn als u, bij twijfel, de traktatie even
overlegt met de betreffende leerkracht.
Wij willen u alvast bedanken voor uw medewerking.
Luizen:
Regelmatig komen hinderlijke luizen de school onveilig maken! Als uw kind nog geen
luizenzak heeft, dan kunt u bij juf Marije een luizenzak aanschaffen. Vanaf 10 euro is deze
voor uw kind, tweede kind 7.50 euro en derde kind 5 euro.

Vloeren:
In de voorjaarsvakantie worden de vloeren in de hal en de twee kamertjes weer voorzien
van een nieuwe waslaag. Het zou fijn zijn als er vrijdagmiddag 17 februari wat ouders zijn die
kunnen helpen met het uitruimen van de hal. Dit kan vanaf 14.15 uur zodat u daarna om
14.45 uur meteen met uw kinderen mee naar huis kunt gaan.
Open dag:
Op zaterdag 21 april zullen wij de eerste open dag van dit jaar houden. U bent allen van
harte uitgenodigd om, met iedereen die onze school van binnen wil bekijken, onze school
vrijblijvend te komen bezoeken! De school is open van 10.00 uur tot 13.00 uur.
Ook willen wij u erop wijzen dat het mogelijk is om met belangstellenden, de school door de
weeks even te laten zien! Op maandag en dinsdag kan dit de hele dag (omdat juf Marije dan
kantoordagen heeft) en de andere dagen kan dit na schooltijd. Mond op mond reclame is
nog altijd de beste reclame!

Schoolvoetbal:
Het inschrijven voor schoolvoetbal is weer gestart, De kinderen hebben afgelopen maandag
een brief mee naar huis gekregen. Het opgavestrookje kan afgeknipt en ingeleverd worden
in de doos op de tafel in de hal. Op de brief staan ook de data van de wedstrijden vermeld.
Hieronder hebben we de data, misschien ten overvloede, nog even opgeschreven.
Het is fijn als u deze data, voordat uw kind zich opgeeft, even checkt in uw agenda. De
trainingsdata worden nog met de kinderen overlegd.
Wie van de ouders kan eventueel helpen bij de trainingen, kledingtassen klaarmaken,
coachen etc. Graag contact opnemen met Boudewijn van Dam (vader van Indira en
Maddox).
De wedstrijden zullen gespeeld worden op: vrijdag 13 april (’s middags, precieze tijden
volgen nog t.z.t.) voor groep 7/8.
Vrijdag 20 april ook groep 7/8.
Woensdag 18 april groep 5/6

Wij wensen u vast een hele fijne vakantie van 24 februari t/m zondag 4 maart. Op maandag
5 maart begint de school weer.
Overige data voor maart vast op een rijtje:
 Studiedag woensdag 14 maart
 Vrijdag 16 maart rapporten mee.
 In de week van 19 maart oudergesprekken groepen 1 t/m 7
 Donderdag 29 maart paasdienst + viering.
 Vrijdag 30 maart vrij!
 Maandag 2 april vrij!

Hartelijke groet,

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