Heiloo, 6 oktober 2020
Aan de ouders,
De kinderen hebben met juf Sylvia hard gewerkt tijdens de lessen beeldende vorming.
Met Sylvia ( vakleerkracht Beeldende Vorming ) hebben alle kinderen van de hele school
voorgaande weken intensief gewerkt in een soort van “autofabriekje”.
Er zijn allerlei wielen ontworpen, autobandsporen gemaakt en kartonnen autootjes in elkaar
gezet; een wereld aan vormgeving en techniek!
De kinderen hebben daaraan afwisselend individueel en/ of in groepjes samengewerkt en
zijn zo spelenderwijs veel sociale, technische en beeldende onderwijskerndoelen
tegengekomen ! Er staan enorme, wonderlijke creaties in de hal.

Autootjes gemaakt bij juf Sylvia.
Dramales bij ons op school:
Zoals u weet, geeft meester Jaap iedere donderdag aan alle kinderen van de school drama.
Tijdens deze lessen dramatische vorming wordt er naast het spel ook veel aandacht
besteedt aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Studiedag:
Afgelopen woensdag 30 september hadden we met het team van onze school een
inspirerende studiedag. Het grootste gedeelte van de dag werd besteed aan WO onderwijs (
wereldoriëntatie). Alle SLO doelen/kerndoelen werden per groep gekoppeld aan ons
projectonderwijs. Zo weten we dat alle doelen aan bod komen in onze WO-projecten bij ons
op school.
Juf Coralie:
Deze week doet juf Coralie de donderdag en vrijdag nog samen met juf Thea, na de
herfstvakantie staat zij weer alleen voor de klas.
Brandoefeningen
In het kader van de veiligheid hebben we afgelopen week onze eerste brandoefening gehad.
Juf Hilke en juf Natascha zijn de BHV-ers van onze school en begeleiden deze oefening. Met
de kinderen oefenen we waarom ramen en deuren gesloten worden en hoe je veilig en vlot
de school uitgaat bij calamiteiten. Dergelijke brandoefeningen vinden 3 maal per schooljaar
plaats.

Kinderboekenweek
In het kader van de Kinderboekenweek die officieel is gestart op woensdag 30 september,
wordt in de komende week aandacht besteed aan het thema: “ En Toen”.
Donderdag 1 oktober startte de Kinderboekenweek op school met een kleine, grappige act
van de leerkrachten en i.s.m. de klankenkaravaan. Iedere groep kreeg een boekenpakket
met 5 boeken voor in de klas in het thema van toen en nu. Het was een hele muzikale en
gezellige dag.
Groep 5/6 gaat woensdag 7 oktober naar een programma in de bibliotheek in het kader van
de Kinderboekenweek.

Corona: Zie bijlage van de GGD!
Uitruimen en schoonmaken
Zoals u misschien wel gezien heeft, wordt iedere week een klaslokaal uitgeruimd, zodat deze
zo grondig mogelijk schoongemaakt kan worden. De kinderen helpen op vrijdag alles uit hun
klas te zetten en maandag alles er weer in te dragen. Vrijdagmiddag 9 oktober (de vrijdag
voor de herfstvakantie) worden alle klassen tegelijk uitgeruimd, zodat de vloeren tijdens de
herfstvakantie extra gereinigd kunnen worden en vervolgens worden voorzien van een
nieuwe waslaag.
De maandag na de vakantie, maandag 19 oktober ,zullen we dan met alle kinderen de
klassen weer inruimen.

Wielen gemaakt bij juf Sylvia.

Herfstvakantie:
Van maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober is er herfstvakantie.
Maandag 19 oktober beginnen we weer.

Dreumesochtend, Pannatoernooi en Sportspektakel Heiloo in de
herfstvakantie
In de herfstvakantie organiseren de buurtsportcoaches diverse activiteiten voor
kinderen en jongeren in de leeftijd van 1 tot en met 14 jaar in Sporthal het Vennewater.
Op dinsdag 13 oktober organiseren zij een Dreumesochtend en een Sportspektakel en
op donderdag 15 oktober organiseren zij een Panna Knock-Out toernooi. Online
aanmelden is verplicht via de website en kijk voor de toegangsprijzen op
www.sportenbewegeninheiloo.nl.
Dreumesochtend
Samen met jouw (klein)kind kun je anderhalf uur lang klimmen, klauteren, springen, rennen
en samen plezier maken. Elk kind mag zijn/haar loopfiets meenemen want er wordt een
begeleid fietsparcours uitgezet. Ook is er een peuterhoek waar de allerkleinsten kunnen
rondkruipen en spelen. De dreumesochtend is van 10.00 uur tot 11.30 uur. In verband met de
corona-maatregelen mag er één ouder/begeleider per kind mee de hal in.
Sportspektakel
Het Sportspektakel wordt meerdere keren per jaar georganiseerd door de buurtsportcoaches
van Holland Sport. Ook in de herfstvakantie is het leuk én gezond om lekker in beweging te
komen.
Vanaf 12.30 uur is iedereen van 6 tot 12 jaar van harte welkom om zich lekker uit te leven
tijdens de sportieve clinics, op de vele luchtkussens en bij andere leuke activiteiten. De
kinderen kunnen deze dag diverse sportclinics volgen, waaronder onder andere trefbal en
karate. Bij je aanmelding geef je aan of je hieraan mee wilt doen.
Pannatoernooi
In samenwerking met het Jongerenwerk van Heiloo organiseren de buurtsportcoaches op
donderdag in de vakantie een pannatoernooi in sporthal Het Vennewater. Jongeren van 10 t/m
14 jaar kunnen van 10.00-13.00 uur meedoen aan diverse clinics en lekker veel panna spelen.
De clinics worden o.a. verzorgd door pannavoetballer Hendrik Ploegaert, hij leert de jongeren
hun panna-skills aan te scherpen om zo tot nóg betere resultaten te komen.
Meer informatie
De kosten om deel te nemen aan de Dreumesochtend bedraagt €5,- per kind. Toegang tot het
Sportspektakel bedraagt € 4,- per deelnemer. Wil je aan het pannatoernooi en de clinics
meedoen dan betaal je € 3,-. Vooraf inschrijven is verplicht en kan via
www.sportenbewegeninheiloo.nl. Uiteraard volgen wij bij alle activiteiten de adviezen op
zoals die zijn geformuleerd door de Rijksoverheid en het RIVM om verspreiding van het
coronavirus te beperken. De meest actuele voorzorgsmaatregelen vindt u altijd op de
webpagina van de betreffende activiteit. Wil je meer informatie? Neem dan contact om met
Kim Groen, via k.groen@alkmaarsport.nl.

Groep 3/4:
Gaat dinsdag 20 oktober naar het Zuiderzee museum!! Dit nog in het kader van het project
“wonen”.
Groep 5/6:
Gaat woensdag 21 oktober naar het natuurpad in Bergen. Als start voor het project “natuur”.

Huisjes in groep 1/2

En deurtjes in groep 3/4.

Data die al bekend zijn voor de maand November:
• Vrijdag 6 november: Rapporten mee ter voorbereiding op de oudergesprekken, wilt u
als u nog een rapport thuis heeft van uw kind deze graag deze week meegeven!
• Week van 9 tot en met 13 nov.: Oudergesprekken n.a.v. de rapporten. In de week
voorafgaand aan de rapporten, kunt u zich inschrijven voor de gesprekken via de
parro-app.
• Dinsdag 10 november: Alle klassen showen hun lampionnen en zingen met elkaar St.
Maarten liedjes in de speelzaal.

Hartelijke groeten,
Natascha, Eline, Coralie, Mir, Lin, Hilke, Sylvia, Jaap, Enide, Sibbe, Guus en Marije.
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