
 

 

Maandbrief april        Heiloo 2019 

 

Aan de ouders en verzorgers, 

Schoolvoetbal: 

Dit jaar vertegenwoordigen 3 teams onze school! 

Vrijdag 29 maart zijn de eerste wedstrijden gespeeld op de voetbalvelden van de HSV. 

Vrijdag 5 april spelen de teams weer. 

Woensdag 3 april  speelt het team van groep 5/6.  

De precieze tijden voor deze wedstrijden zullen wij in een overzicht op het raam hangen of appen. 

We hopen natuurlijk op net zulk mooi weer als vorig jaar en dat u weer gezellig met z’n allen komt 

aanmoedigen.  

                              
Schoolvoetbal en karateles in groep 7/8. 

 

Open dag 6 april : 

Zaterdag 6 april is er een open dag bij ons op school. Iedereen die belangstelling heeft voor ons 

onderwijs en een keer een kijkje wil nemen is van harte welkom van 10.00 uur tot 13.00 uur. 

Er zijn presentaties en er is de mogelijkheid om vragen te stellen aan leerlingen, leerkrachten en 

ouders.  

We hopen vele belangstellenden te mogen begroeten. Kunt u ons op deze dag een uurtje helpen, 

wilt u dit dan aangeven bij juf Marije of juf Coralie. 

     
 



Groep 5/6: 
Juf Annemarie heeft woensdag 27 maart afscheid genomen in groep 5/6. Vanaf maandag 1 april staat 
juf Lin nu in de groep samen met juf Katja en juf Marije. 
Vanaf 8 april zal juf Anneke weer 1 dag in de week gaan meedraaien en allerlei klusjes gaan doen en 
groepjes gaan begeleiden. Zo langzaam aan gaan we het dan weer opbouwen naar 4 dagen. 
 

 
 
Bureau HALT  

In groep 7/8 krijgen we op 10 april een gastles van bureau HALT. Het onderwerp van deze les is: de 

invloed van de groep. 

Op 9 mei krijgt groep7/8 voorlichting over ‘Online veiligheid’, ook verzorgd door Stichting Halt. Uit 

onderzoek blijkt dat voorlichtingen meer effect hebben wanneer ook de ouders betrokken zijn. 

Daarom willen we alle ouders van de kinderen van groep 7/8 uitnodigen om diezelfde avond met 

elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp, onder begeleiding van Stichting Halt. We nodigen u van 

harte uit voor een ouderbijeenkomst ‘Online veiligheid’ op: donderdag 9 mei, inloop vanaf 19.30 

uur, aanvang 19.45 uur. Ouders van kinderen in groep 6 die ook interesse hebben in dit onderwerp, 

worden hierbij ook van harte uitgenodigd. 

Doel van de bijeenkomst 

Jongeren experimenteren en zoeken grenzen op. Dat hoort bij hun leeftijd. Jongeren experimenteren 
ook op internet. Tijdens de bijeenkomst geeft de Halt-medewerker toelichting wanneer dit 
experimenteergedrag strafbaar wordt. Ook vertelt de medewerker over verschillende 
opvoedvaardigheden. 
We hopen op uw komst. 

Uitstapje groep 7/8: 

Vrijdag 12 april gaat groep 7/8 naar een tentoonstelling over de WOII in het Zuiderzeemuseum. 

Kunt u als ouder mee rijden en begeleiden dan horen wij dit graag. U kunt zich hiervoor aanmelden 

bij juf Hilke en juf Enide. Hartelijk dank alvast. 

 

 
 



Maalwaterrun: 

PCC Maalwater Run en Walk op zondag 14 april 2019 

Veel kinderen van onze school en de andere scholen in Heiloo zijn al ingeschreven voor de PCC 

Maalwater Run. Nog niet ingeschreven? Geen enkel probleem!  

Via www.pccmaalwaterrunenwalk.nl kunt u uw kind of uzelf online aanmelden. Klik op het tabje ‘de 

Run’, vervolgens rechts in beeld ‘Inschrijven voor de Run’ en tenslotte op Klik hier voor inschrijven. 

Vergeet niet de school bij uw inschrijving te vermelden. Het inschrijfgeld komt alleen dan ten goede 

van onze school. Wilt u liever wandelen? Ook dat kunt u online regelen. Kiest u dan voor het tabje 

‘de Walk’. Ook met het wandelen steunt u het project Sport@School. 

Wat is het programma van de dag van de PCC Maalwater Run?  

Al ingeschreven? Op zondag 14 april liggen de startnummers klaar bij de kraam van de organisatie op 

het Stationsplein. U kunt ze ophalen (liefst) tot een half uur voor de start.  

De organisatie vindt het erg fijn als iedereen zich van tevoren inschrijft. Dan weten ze waarvoor ze 

moeten zorgen. Natuurlijk kunt u uw kind en uzelf tot een half uur voor de start nog aanmelden, 

maar dan betaalt u wat extra (€ 0,50). 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de organisatie via e-mail pccrunwalk@gmail.com 

 

       
 
IEP: 

De kinderen van groep 8 zullen op dinsdag 16 en woensdag 17 april de IEP eindtoets maken. 

Groep 7 zal op ditzelfde moment starten met de CITO entreetoets. De groep zal worden gesplitst en 

juf Hilke en juf Enide zullen ieder een groep voor hun rekening nemen. 

De IEP eindtoets neemt op beide ochtenden 2 uur in beslag. 

De entreetoets bestaat uit 13 toetsen, die wij zullen verspreiden over een aantal weken.  

De uitslag van de toets zal een goed overzicht geven van de mogelijkheden van uw kind. 

Samen met het leerlingvolgsysteem, de methode gebonden toetsen en de werkhouding van uw kind 

zullen zij al een voorzichtig beeld voor het vervolgonderwijs laten zien.  

Begin volgend jaar, in groep 8, zullen deze uitslagen in een gesprek aan u  kenbaar worden gemaakt. 

De beiden toetsen zijn een onderdeel van het leerlingvolgsysteem. 

Bij ons op school vinden wij het belangrijk om ieder kind in zijn totaliteit te bekijken. De toetsen zijn 

daar maar een klein onderdeel van. Een beetje toets stress zal misschien ontstaan, maar laten wij 

ervoor waken dat we het met elkaar ‘normaal’ houden.  

http://www.pccmaalwaterrunenwalk.nl/
https://inschrijven.nl/formulier?id=2015041903134&ag=j&tl=nl
http://www.pccmaalwaterrunenwalk.nl/index.php?pg=Contact&pid=10


Schoolverlatersactiviteiten: 

De leerlingen in groep 8 zijn druk bezig met de presentaties van de eindwerkstukken. Ze zijn weer 

geweldig! Wij willen voor groep 8 heel graag starten met schoolverlatersactiviteiten. Daarvoor 

vragen wij ouders (u hoeft niet perse ouder van een groep 8 kind te zijn) die onder schooltijd, op 

school, een activiteit aan willen bieden. Wij denken dan aan iets waar u zelf enthousiast over bent. 

Een ‘kleine’ activiteit zoals bijvoorbeeld: koken, borduren, vogelkastje timmeren of fotograferen. Wilt 

u zich hiervoor opgeven? Dan graag aanmelden bij juf Hilke of juf Enide.  

 

Paasviering:  

U wordt allen van harte uitgenodigd voor de paasdienst op donderdag 18 april. We beginnen om 

8.45 uur op de Oude Gracht 114 in Alkmaar. Na de dienst gaan de kinderen nog naar school om in de 

groepen de paasviering te beleven om 12.30 uur is iedereen vrij! Uw aanwezigheid stellen we zeer op 

prijs. 

                          
Wandelen voor water met groep 5 t/m 8. Dit is groep 5/6. 

 

Voorjaarsvakantie: 

Van vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei is de voorjaarsvakantie! 

 

 

Kamp: 

De ouders die mee gaan met kamp zijn bekend. Wilt u weten waar uw kind op kamp gaat dan kunt u 

op 18 en 19 mei naar een familieconferentie op Noverosa. U kunt zich opgeven via: 

administratie@noverosa.nl.  

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:administratie@noverosa.nl


Familie/vriendenconferentie Noverosa 
Op 18 en 19 mei is er weer de mogelijkheid om naar het conferentieoord Noverosa te gaan voor een 
familie/vriendenconferentie. Er zullen korte diensten zijn waar op een eenvoudige wijze iets over de 
grote levensvragen wordt gedeeld, benaderd vanuit het Rozenkruis. Verder is er veel tijd om tot 
uitwisseling en ontmoeting te komen in de  hartelijke sfeer die Noverosa kenmerkt. Allemaal 
ongedwongen en met genoeg tijd voor waar deze plek zich ook zo goed voor leent: lekker wandelen, 
sporten of spelen.  
Dit wordt het zesde jaar dat deze conferentie wordt georganiseerd en wij durven te stellen dat zij 

door alle aanwezigen steeds als zeer positief zijn ervaren. Als u het ook leuk vindt om nader kennis te 

maken met het Rozenkruis, dan bent u van harte uitgenodigd. En dat geldt vanzelfsprekend ook voor 

uw kinderen: het weekend staat zeker niet alleen in het teken van de jeugd, maar dat gaat altijd 

“vanzelf” goed op Noverosa, de plek die zij al kennen (of nog gaan kennen) voor het jaarlijkse 

schoolkamp vanaf groep 5.  

De conferentie begint zaterdagochtend ca. 10.30 uur en eindigt zondagmiddag om ca. 14.00 uur. 

Indien een overnachting op Noverosa een belemmering vormt, is het ook mogelijk alleen de zaterdag 

te komen. De conferentieprijs bedraagt € 70,- voor volwassenen en € 25,- voor kinderen, voor 1 dag 

de halve prijs. De hoogte van de conferentieprijs mag echter nooit een belemmering zijn, indien 

noodzakelijk kan daarom reductie worden gevraagd.  

Nadere informatie kunt u altijd bij het team vragen en wij kunnen u ook helpen bij het inschrijven. U 

kunt het ook zelf kenbaar maken per email (administratie@noverosa.nl). Zet u dan s.v.p. bij uw 

aanmelding dat u inschrijft als ouder verbonden aan de Jan van Rijckenborghschool en vermeld graag 

per persoon de voor- en achternaam, geslacht en bij kinderen tevens hun leeftijd. Noverosa vindt het 

prettig om de inschrijvingen een beetje tijdig te ontvangen in verband met alle voorbereidingen. 

Het adres van Noverosa is: Badweg 12, 8085RL, Doornspijk. Telefoonnummer: 0525 - 659 110 

Klusochtend: 

Zaterdag 25 mei is er een klusochtend bij ons op school. U bent allen van harte welkom om te komen 

helpen van 9.30 – 12.30 uur met allerlei klussen binnen en buiten school. 

 

Data voor de maand mei: 

Dinsdag 6 mei      Weer naar school. 

Donderdag 9 mei    Bureau Halt geeft een mediales in groep 7/8 

Donderdag 9 mei    Ouderavond voor groep 6 t/m 8 over mediagebruik. 

Vrijdag 10 mei     Kleutersportdag 

Dinsdag 14 mei     Sportdag voor groep 3 t/m 8 samen met Hilversum. 

18 en 19 mei     Familieconferentie op Noverosa   

22, 23 en 24 mei    Kamp groep 5/6. 

27, 28 en 29 mei     Kamp groep 7/8. 

30 en 31 mei      Vrij vanwege Hemelvaartsdag. 

Maandag 3 juni     Decoravond. 

Maandag 10 juni    Vrij vanwege Pinksteren  

11 juni t/m 14 juni    Avond 4 daagse. 

 

Wij wensen u allen een zonnige periode toe. Hartelijke groet van, 

Jaap, Natascha, Eline, Enide, Coralie, Lin, Katja, Sylvia, Anneke, Hilke en Marije. 
Trompenburg 49, 1852 CC Heiloo, 072 5338286, heiloo@jvrschool.nl          
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