
 
 
 
  
Maandbrief februari,         Heiloo 2019 
 
Aan de ouders,  
 
Lekker koud was het deze weken! De leerkrachten en de kinderen genoten 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! 
 
Groep 1/2 naar de bibliotheek: 
In het kader van de voorleesweken is groep 1/2 vrijdag 25 januari naar de bieb geweest. 
Daar werd het boek ‘een huis voor Harry’ voor gelezen, konden ze een tekening maken van 
Harry en hebben ze een spelletje gedaan. 
 

   
 
Schaatsen: 
Vrijdag 8 februari a.s. gaan we met alle kinderen van groep 3 tot en met 8 schaatsen op 
ijsbaan De Meent in Alkmaar. We vinden het fijn dat zoveel ouders zin hebben om een 
ochtendje mee te schaatsen en ons willen begeleiden naar, op en van de ijsbaan. We 
vertrekken om 10.10 uur van school en zijn ongeveer om 13.00 weer terug op school. Alle 
kinderen die zelf geen schaatsen hebben, krijgen deze op de ijsbaan. Alle kinderen zijn 
verplicht om handschoenen te dragen op de ijsbaan. De kinderen nemen hun eigen tas 
met eten en drinken mee (geen geld meegeven voor de kantine a.u.b.) Eventueel wel een 
munt van 50 eurocent voor een schaatsrekje. 
 

 
Vloeren: 
In de voorjaarsvakantie worden de vloeren in de hal weer voorzien van een nieuwe waslaag. 
Het zou fijn zijn als er vrijdagmiddag 15 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.  

Van 16 feb. t/m 24 feb. kunt u gaan genieten van de voorjaarsvakantie!! 
Op maandag 25 feb. begint de school weer. 



Drama en dans. 
Elke donderdag hebben alle kinderen van de school het vak drama. 
Bij drama denken we al vlug aan: toneelstukjes spelen, het slottoneel. 
Maar bij de dramalessen wordt er veel meer geleerd dan u misschien denkt. 
Daarom lijkt het ons leuk om af en toe in de nieuwsbrief iets over het vak drama te schrijven, 
zodat u een idee hebt wat er zoal gebeurd tijdens deze lessen. 
Bij het vak drama hoort ook de discipline dans. Drie of vier keer per jaar wordt een les gewijd 
aan dansante vorming/ dansexpressie. Dit jaar staat in het kader van de dans, dus worden er 
meer lessen gewijd aan dans, er was zelfs een dansdag en in de maanden januari t/m maart 
gaat elke klas aan de slag met dans of naar een voorstelling in de Beun. 
Waarom dansen?  
Vaak wordt er bij dansen gedacht aan: ‘een dansje leren’. Maar dans is meer dan dat: het is 
een proces van onderzoeken, improviseren, creëren en ontdekken. Hiermee komt er een 
wisselwerking tussen beleving, gevoel en beweging op gang. Wat er met dansexpressie 
gebeurt, is dat kinderen zichzelf kunnen en mogen zijn. 
Zo leren ze dat dans veel meer inhoudt dan alleen bewegen op muziek. 
Dansen maakt vrolijker en socialer. Door samen te bewegen ga je op een andere manier met 
elkaar om. 
Dansen zorgt daarmee voor een vermindering van stress en een toename van 
sociaal gedrag. Samen dansen is ook naar elkaar leren kijken en de dans benoemen: wat 
heb je gezien, wat vond je mooi of opvallend en welke elementen van de opdracht heb je 
herkend? Door het te benoemen worden kinderen gezien en gehoord. 

De danslessen sluiten vaak aan bij het thema van de school. Bijvoorbeeld de school had als 
thema het lichaam, de dansles ging over het lichaam. Of de les gaat over het bos en de 
herfst of … Van alle lessen die ik maak, is het van de dansante vorming-/ dansexpressieles 
het moeilijkst, omdat je vaak een lange tijd op zoek bent naar de muziek die past bij het 
onderwerp.Op welke muziek kunnen de mieren bewegen of welke muziek kun je gebruiken 
bij de les over planeten. Welke muziek hoort er bij de neus, of het oog? 

Ik hoop dat u wat meer inzicht heeft gekregen wat betreft het vak drama/ dans. 

Vriendelijke groet, Meester Jaap 

 
Voorstelling:  
Dinsdag 5 maart vieren alle leerkrachten hun verjaardag en hebben we ’s middags, vanaf 
14.00 uur, voor u allen een circusvoorstelling. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging. 
 

   
Er wordt al druk geoefend. 
 



 
Studiedag: 
Woensdag 6 maart  hebben we met het team en het team uit Hilversum een studiedag. 
Deze dag gaan we ons verdiepen in het onderwerp sociale veiligheid. 
We zitten met beide scholen in het derde jaar, dat we de methode PBS gebruiken om de 
sociale veiligheid bij ons op school in balans te houden. 
 
Schoolregel: 
N.a.v. de veiligheidsmonitor, waar we vorig schooljaar aan mee hebben gedaan, richten we 
ons dit schooljaar wat meer op de veiligheid op het plein. 
De schoolregel die al een tijd centraal staat is:’ Ik ben vriendelijk naar iedereen”. Deze blijft 
voorlopig nog staan en we gaan hier als team wat dieper op in en zetten vanaf deze week 
een registratie gedragsincidenten formulier in. En een reflectieformulier voor de kinderen 
wordt nu ook structureel in gebruik genomen. Op deze manier hopen we dat de veiligheid en 
de gezelligheid op het plein behouden blijft. 

 
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!) 
     
 
Open dag: 
Op zaterdag 6 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! 
 
      
Overige data voor maart vast op een rijtje:  

- Dinsdag 5 maart     verjaardagen dag en circusvoorstelling 
- Woensdag 6 maart     studiedag, kinderen vrij! 
- In de week van 18 maart   oudergesprekken 
- Woensdag 20 maart    groep 5 t/m 8 wandelen voor water. 
- Vrijdag 29 maart    schoolvoetbal groep 7/8 
- Woensdag 3 april    schoolvoetbal groep 5/6 
- Vrijdag 5 april     schoolvoetbal groep 7/8 
- Zaterdag 6 april    open dag op school! 

 
 
 
Hartelijke groet,  

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

 

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


