Beste ouders,

mei/juni 2019

We hebben nu nog een aantal weken school, waarin we nog veel gaan leren en beleven met elkaar.
In deze brief geven we u een aantal belangrijke data tot de zomervakantie.
Voor een aantal activiteiten zult u t.z.t. nog een extra brief ontvangen, zodat u allen zoveel mogelijk op
de hoogte blijft van de schoolactiviteiten van uw kind(eren).

Sport:
Wij kunnen wel zeggen dat de maand april in het teken van sportiviteit stond!
Allereerst natuurlijk alle voetbaltoernooien op het terrein van de HSV
Wat werd er sportief gespeeld en wat was het gezellig!
Veel ouders, oud-leerlingen en leerkrachten hebben alle teams aangemoedigd!
Op zondag 14 april hebben er veel kinderen van onze school meegedaan met de PCC maalwaterrun.
Er zijn weer heel wat kilometers gelopen of gerend.
Vrijdag 10 mei was de sportdag voor de kleuters die heel gezellig was.
En vandaag dinsdag 14 mei was de sportdag voor groep 3 t/m 8 op Renova samen met de school
uit Hilversum. Het was prachtig weer en super gezellig.

Kleutersportdag
Luizencontrole:
Ze zijn er weer. Vanaf morgen woensdag 15 mei alle kinderen met lang haar moeten twee weken
in ieder geval hun haar vast!! Waarschijnlijk vindt er ook weer een luizencontrole plaats.
Voor tips en weetjes kunt u terecht op de volgende sites: www.rivm.nl/hoofdluis of
http://ggdhollandsnoorden.nl/opvoeden-opgroeien/opgroeiend-kind/hoofdluis
Nieuw meubilair:
Als team zijn we heel blij met het nieuwe meubilair. Samen met de kinderen zijn we nog aan het
uitproberen wat het beste werkt en hopen dat uiteindelijk iedereen gewend is aan deze nieuwe
werkvorm. We merken wel dat het al steeds makkelijker gaat.

Kamp
Al weken kijken we ernaar uit en eindelijk is het dan zover: wij gaan op kamp!
Op vrijdag 10 mei, kregen alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 al een brief hierover mee.
Wilt u de strookjes, die aan de brief zitten, met gegevens over uw kind, weer meegeven aan uw
zoon/dochter?
De kinderen van groep 5/6 gaan van woensdag 22 t/m vrijdag 24 mei naar Noverosa.
De kinderen van groep 7/8 gaan van maandag 27 t/m woensdag 29 mei op kamp.
Wij duimen allemaal voor mooi weer!
Klusochtend:
Zaterdag 25 mei is er een klusochtend van half 10 tot half 1. We willen dan met elkaar weer wat
klussen in en rond om school doen. Kunt u een uurtje helpen dan bent u van harte welkom. Kinderen
mogen mee om te helpen of kunnen lekker spelen.

Avondvierdaagse
Ook dit jaar is het weer de bedoeling om met een gezellige grote groep kinderen (en ouders) van de
Jan van Rijckenborgschool, mee te lopen tijdens de AVONDVIERDAAGSE VAN HEILOO. Deze vindt
dit jaar plaats van DINSDAG 11 JUNI T/M VRIJDAG 14 JUNI 2019.
De kosten bedragen 6 Euro per ingeschreven kind. BETALING kan dit jaar door dit bedrag over te
maken op rekeningnummer: NL03 INGB 0671003577 t.n.v. YM Bakker-Brandt. LET OP: Dit is een
ander nummer dan vorig jaar. Graag o.v.v.: De voor- en achternaam van uw kind(eren). En ook dit

GRAAG UITERLIJK VRIJDAG 17 MEI as. Dit i.v.m. de tijdige betaling aan de organisatie.
Verder zijn er ook nog per wandelavond, 2 ouders per pauzeplek nodig. Ook daarvoor kunt u zich
aanmelden op het formulier in de hal. Goed om te zien dat menig ouder zich hiervoor al heeft
aangemeld!
Tot slot nog een tip: De ervaring leert dat het voor de leerlingen uit groep 1 en 2 een behoorlijke
opgave kan zijn (vier avonden achter elkaar wandelen in combinatie met de tijdstippen). Aangeraden
wordt om hen dan ook nog niet op te geven en vier dagen mee te laten wandelen. Wat b.v. leuk kan
zijn is om 1 of 2 dagen met uw kind mee te wandelen om te ervaren hoe het is. Blijft wel overeind
staan dat u zelf uw kind het beste kent en vrij bent om daar een keuze in te maken!
Verder informatie heeft u al gekregen in een aparte brief.
Tot zover, de avondvierdaagse - commissie,
Yvonne Bakker - Brandt en Cris Bakker.

IEP
Na de schoolkampen komt de uitslag van de IEP eindtoets van groep 8 binnen.
De ouders van de kinderen in groep 8 krijgen hierover schriftelijk bericht. Wilt u over de uitslag een
persoonlijk gesprek, dan kunt u met juf Hilke en juf Enide een afspraak maken.
Projecten:
Alle groepen gaan vanaf 16 mei aan de slag met het oefenen van het slottoneel, maar ronden de
volgende projecten af:
Groep 1/2 leert van alles over het voorjaar en de kriebelbeestjes.
Groep 3/4 leert van alles over de wonen, huizen en bouwen.
Groep 5/6 leert van alles over Holland en groep 6 vertelt na kamp ieder over hun werkstuk die gaat
over een provincie.
In groep 7/8 gaat van alles leren over oorlog en vrede.
Schoolreisjes
De kinderen van de groepen 1/2 en 3/4 verheugen zich al op hun dagje uit!
De leerkrachten hebben weer leuke dingen voor ze bedacht!
Groep 1/2 gaat op dinsdag 4 juni naar ?, dit is nog even een verrassing.????
De kinderen van groep 3/4 gaan ook op schoolreisje maar wanneer dat hoort u nog.
U ontvangt hierover nog een aparte uitnodiging.

Uitstapje groep 3/4:
Deze groep gaat dinsdag 4 juni naar het Zuiderzeemuseum en rond daar hun project wonen af.
Slottoneel
Al voor de meivakantie hebben de leerkrachten met elkaar vergaderd over het slottoneel.
In een brainstorm dragen zij allerlei verhalen, mooie prentenboeken, gedichten of prachtige
theaterbeelden in. Iedereen wordt hier altijd enorm door geïnspireerd en langzaamaan vormt zich een
verhaal.
In de meivakantie zijn de leerkrachten hard aan de slag gegaan om een script te schrijven voor de
kinderen van hun eigen groep en voor enkele kinderen van groep 8, die in het verhaal worden
geschreven. Meester Jaap, als dramadocent, schrijft alle tussenstukjes, waardoor het een geheel
wordt.
Na de meivakantie is het toneelstuk dus klaar voor gebruik. Daarna schrijven de leerkrachten
/leerlingen de liedjes en juf Sylvia gaat met alle kinderen aan de slag met het decor. Het wordt dan
een bruisend geheel in de school. Het is hard werken, maar we worden er allemaal erg blij van!

Voor de kleding en het decor maken willen wij graag uw hulp vragen!
Op maandagavond 3 juni start de eerste decoravond om 19.30 tot 21.30 uur
De tweede decoravond valt op maandagavond 17 juni. Ook dan beginnen wij weer om 19.30 tot
21.30 uur
Mocht het voor u onmogelijk zijn om op een van deze avonden te komen helpen, maar wilt u wel iets
voor ons doen? Schiet u een van ons dan even aan. Veel klusjes kunnen ook thuis geklaard worden
en wij zijn er erg blij mee.
Na hard oefenen, zingen, dansen, schilderen en naaien hebben wij op dinsdag 25 juni de generale
repetitie, met kleding, in de speelzaal op school. Het is fijn als alle kinderen daarbij aanwezig zijn. Wilt
u op deze dag niets anders plannen?
Op vrijdag 28 juni is het slottoneel in de Beun!
’s Morgens is er generale repetitie. Het is voor u alvast handig om te weten, dat uw kind ’s middags vrij
heeft en ’s avonds weer in de Beun wordt verwacht.
U ontvangt het precieze programma 2 weken voor de uitvoering.

Sportdag groep 3 t/m 8 met de bus naar Renova en op de racekarren daar.

Data juni/juli:
 Maandag 3 juni
 Dinsdag 4 juni
 Maandag 17 juni
 Vrijdag 28 juni
 Maandagochtend 1 juli
 Dinsdag 9 juli
 Donderdag 11 juli

decor/kledingavond
schoolreisje groep 1/2
decor/kledingavond
generale repetitie in de Beun en slottoneel!
opruimen toneelspullen
groep 8 afscheidsavond
slotdienst, tot half 1 naar school,
’s middags vrij! Zomervakantie!

Vriendelijke groeten van het team,
Natascha, Eline, Coralie, Enide, Anneke, Sylvia, Jaap, Hilke, Lin, Katja en Marije.
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