Maandbrief november

Heiloo 2020

Beste ouders,
Projectafsluiting:
Er was voor de herfstvakantie, een tentoonstelling door de hele school, waarin alle kinderen
met een maatje uit een andere groep aan elkaar lieten zien wat zij de afgelopen perioden
allemaal hebben geleerd binnen hun project. Alle kinderen kregen een puzzel mee met vragen
erbij en de antwoorden konden ze vinden in alle groepen.
Er waren veel dingen te zien en het was heel leuk om te zien hoe serieus iedereen met elkaar
rondliep en hielp. De dingen die de kinderen gemaakt hebben bij het project komen met het
rapport mee naar huis.
Projecten:
Na de herfstvakantie zijn alle groepen weer gestart met een nieuw project:
Alle groepen gaan beginnen met het maken van lampionnen voor 11 november en verder:
Groep 1/2 gaat aan de slag met het seizoen ‘herfst’.
Groep 3/4 gaat dieper in op de feesten Sint en Kerst en ‘herfst’.
Groep 5/6 is gestart met het project ‘Natuur’ en bekijkt de verschillende boomsoorten,
jaargetijden en krijgen informatie over de kriebelbeestjes.
Groep 7/8 gaat zich verdiepen in het werelddeel ‘Azië ’! De kinderen zullen veel leren over de
verschillende landen en zich ook verdiepen in de wereldgodsdiensten

Kriebelbeestjes in groep 5/6

Chinese vaas in groep 7/8.

Dans:
Na de herfstvakantie zijn we in groep 1 t/m 4 gestart met danslessen. In de ochtend krijgen deze
groepen allemaal een halfuur dansles van juf Margreet. Deze lessen duren tot de kerstvakantie.
Oudergesprekjes:
Om met de leerkrachten te kunnen spreken over de ontwikkelingen van uw kind, zijn er in de
week van 7 tot en met 11 november oudergesprekken gepland. Deze zullen gezien de situatie
nu om ons heen online plaatsvinden. U krijgt hiervoor een uitnodiging van ons via teams.

U kunt zich voor deze gesprekken inschrijven, via de parro-app, in de week voorafgaand aan de
gesprekken. Vanaf morgen dus!
De gesprekken worden gehouden n.a.v. de rapporten die alle leerlingen ontvangen op vrijdag 6
november. U kunt de rapporten inkijken en graag weer meenemen naar het oudergesprek. De
rapporten worden vooraf met de kinderen individueel besproken.
De nadruk zal bij het eerste rapport liggen op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
kinderen, maar daarnaast zijn er ook gegevens over de cognitieve ontwikkeling.
De gesprekken (van een kwartier) worden op de volgende dagen gehouden:
Groep 1/2: Dinsdagmiddag 10 november en donderdagmiddag 12 november.
Groep 3/4: dinsdagmiddag en dinsdagavond 10 november
Groep 5/6: dinsdagmiddag 10 november en donderdagavond 12 november
Groep 7: dinsdagmiddag en dinsdagavond 10 november
Aangezien er in september al gesprekken hebben plaatsgevonden met de ouders en de kinderen
van groep 8 n.a.v. het leerlingvolgsysteem voor het voorlopig advies, zullen er nu geen
rapportgesprekken met groep 8 plaatsvinden.

Herfstbladeren in groep 3/4.

Paddenstoelen in groep 1/2

Groep 8:
De kinderen van groep 8 hebben tijdens de oudergesprekken, begin van dit schooljaar, een
advies voor het vervolg onderwijs gekregen. Zij gaan zich nu, samen met hun ouders, oriënteren
op de middelbare scholen in onze regio. Hiervoor hebben alle kinderen een regiogids VO
meegekregen. In deze gids staan de open dagen van alle VO scholen in onze regio.
Om een indruk te krijgen van een middelbare school in Heiloo, komen er maandagmiddag 9
november 3 oud leerlingen langs voor groep 8 die op het PCC zitten in Heiloo.
Inspectie:
Op dinsdag 22 september heeft het bestuur en directie een online gesprek gehad met de
inspectie i.p.v. een regulier vierjaarlijks onderzoek. In een presentatie heeft het bestuur laten
zien hoe de onderwijskwaliteit geborgd wordt en wat op dit moment de actuele ontwikkelingen
in het onderwijs zijn bij ons op school. Donderdag 29 oktober is er nog een online gesprek
geweest met de directie en Ib-er over de 3 belangrijkste kwaliteit verbeterpunten die de school
de komende 3 jaar centraal zet. De conclusie is dat er geen indicaties van risico’s zijn bij het
bestuur en de onderliggende school en hebben we beide gesprekken dus positief en goed
afgesloten.

Plein:
Sommige van u heeft het misschien al gezien maar het achterplein wordt opgeknapt. Kees
dekker, een vader van oud leerlingen, is gestart met het leggen van een tegelpad naar de
kleuterschuur en er is een muurtje ontstaan van allerlei stoeptegels. In de loop van deze week
wordt dit afgerond en komen er ook nog boomstammen langs de randen te liggen.
De kleuters zijn er al heel blij mee en fietsen enthousiast rondjes om de zandbak.

Regels en afspraken:
De afspraak die we de komende tijd in de hele school extra benadrukken is: “ Ik werk stil tijdens
de instructie van de ander”.
Woensdag 11 november:
Voor het lampionnen feest van 11 november gaan alle groepen lampionnen maken. dinsdag 10
november mag elk kind een lampje mee naar school met zijn naam erop. ‘s Middags gaan we
met alle groepen, weer ieder kind met een maatje, een rondje door school lopen om elkaars
lampionnen te bekijken en zingen we een paar liedjes.
Wifi:
We hadden u al eerder geïnformeerd over de aanschaf bij ons op school van nieuwe computers
en Chromebooks. We willen hier nog het volgende aan toevoegen, voor de Chromebooks
hebben we wifi nodig. In principe staat de Wifi uitgeschakeld tot 11.00 uur; daarna staat hij
tijdens de rest van de schooldag aan. De leerlingen van groep 5 t/m 8 maken soms gebruik van
de Chromebooks, lang niet elke dag. Is er geen vraag naar wifi dan zendt hij in principe ook geen
straling uit. Dit betekent dat de leerkrachten ook geen gebruik maken op hun mobiele telefoons
van de wifi. In de groepen 1 t/m 4 hangt geen router voor wifi.
Sinterklaas
Als Sinterklaas half november weer in het land komt, zal dat ook bij ons op school goed te
merken zijn. In alle groepen zal een aanloopje gemaakt worden naar het feest. In de groepen 1
tot en met 4 wordt natuurlijk veel geknutseld en gezongen.
In groep 5 tot en met 8 gaan de kinderen lootjes trekken. In groep 5 en 6 ontvangen de kinderen
van Sint een cadeautje die hij persoonlijk in hun surprise komt stoppen, hierover ontvangt u een
aparte brief.
In groep 7 en 8 regelen de kinderen alles zelf. Ook voor deze kinderen zal alles in een brief
worden uitgelegd. Op vrijdag 4 december zal het feest zijn in de speelzaal voor alle kinderen van
school. We ontvangen Sinterklaas met alle kinderen, waarna alle groepen ook nog op bezoek
komen in de speelzaal bij de sint.

Veilgheidsmonitor:
Deze is afgenomen in de tijd van de corona, daardoor is de screening alleen maar door 16 groep
7/8 leerlingen afgenomen. Dit kan een uitgesproken beeld geven als maar een enkele leerling
iets als onveilig aanmerkt.
Minder ouders dan de vorige keer hebben de veiligheidsmonitor ingevuld. Enkele ouders vinden
het plein onveilig. We denken dat dit vooral over de middagpauzes gaat! We gaan dit met de
overblijf coördinatoren en het team bespreken en eventuele aanpassingen toepassen.

Huisjes met tuintjes gemaakt in groep 3/4.
Data december:
- Vrijdag 4 december
- Maandag 14 december
- Vrijdag 18 december
- Zaterdag 19 december
- Maandag 4 januari

Sinterklaas komt op bezoek. De kinderen zijn
om 14.45 uit!
bureau Halt voor groep 7/8, vuurwerk.
Kerstdienst om 10.00 uur. De kinderen zijn om
12.30 uur uit!
Begin van de kerstvakantie.
Weer naar school.

Vriendelijke groeten van het team,
Natascha, Jaap, Eline, Enide, Lin, Hilke, Sylvia, Coralie, Sibbe, Guus, Mir en Marije.
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