Maandbrief januari,

Heiloo, 12 januari 2020

Aan de ouders,

Na een mooie kerstdienst en een gezellige kerstafsluiting op school, met heerlijke
oliebollen, een prachtig kerstoptreden van de kinderen met gedichten en muziek,
gingen we een welverdiende kerstvakantie tegemoet.
Wij wensen u allen een heel goed en inspirerend Nieuwjaar toe!

Op tijd op school:
Als we in de loop van deze week weer een beetje aan het ritme gewend raken, willen
wij iedereen weer vragen om op tijd op school te komen, zodat we in iedere groep
gezamenlijk kunnen starten met de dagopening.
Even als reminder: de eerste bel gaat om 8.40 uur en de tweede bel gaat om 8.45
uur. Fijn als we echt met de tweede bel in de groepen met de dagopening kunnen
starten. Bedankt voor uw medewerking.
Wanneer uw kind ziek is, of om een andere reden niet naar school kan komen, wilt u
dit dan op tijd melden of in ieder geval inspreken op de voicemail?
Adreslijst:
Deze maand wordt de adreslijst weer aangepast. Heeft u een adres- of
telefoonnummer- wijziging die u graag op de lijst vermeld wilt hebben, geeft u dit dan,
voor maandag 20 januari door aan Marije Peters. U kunt uw wijziging ook telefonisch
072-5338286 of per e-mail doorgegeven. Ons e-mail adres is: heiloo@jvrschool.nl
Staking:
U hoort zo spoedig mogelijk, deze week nog, of wij als school aan de landelijke
staking mee gaan doen.
MQ-scan:
Voor de kerstvakantie is er tijdens de gymlessen een test afgenomen bij de
leerlingen van groep 3 t/m 8. Hier vielen een aantal kinderen op en dit hebben we
tijdens de oudergesprekken met de betreffende ouders besproken. Deze ouders
hadden al lang uitgenodigd moeten zijn voor een voorlichtingsavond. Maar nu
hebben we pas begrepen, dat deze avond nog wel gaat komen, maar vertraagd is,

doordat de MQ scan bij 1 school opnieuw moest worden afgenomen. Als het goed is,
hoort u zo spoedig mogelijk meer hierover.
Techniek project:
De komende maanden gaan we van alles leren over Techniek! We doen met de hele
school een groot techniekproject! We werken toe naar een tentoonstelling, waar alle
techniekwerken tentoongesteld zullen worden. In de volgende maandbrief zullen wij
u hierover verder informeren.

Met kapla een techniekles in groep 3/4.

Onderwijsassistent:
Voor de kerstvakantie hebben we met 3 kandidaten een gesprek gehad voor de
functie van onderwijsassistent bij ons op school. Na deze vakantie hebben alle drie
de kandidaten een ochtend meegelopen in groep 1 t/m 4. Tot slot hebben we 1
kandidaat uitgekozen en dat is Sibbe van den Brom geworden. Hij is een oud leerling
van de school in Hilversum en kent zo dus juf Sylvia al heel goed. Vanaf deze week
start hij bij ons op school en gaat de maandag-, dinsdag- en donderdagochtend
werken. Wij wensen hem heel veel werkplezier toe.

Met sprongen vooruit.
Een paar jaar geleden hebben de leerkrachten van groep 3 t/m 8 de cursus met
sprongen vooruit gevolgd. Deze cursus gaf de leerkrachten handvatten om creatief
met de lesstof rekenen om te gaan.
Coöperatieve werkvormen en werkvormen waarbij de kinderen in beweging komen,
kwamen aan bod.

Aankomende periode gaan juf Natascha en juf Marije ook deze cursus volgen. Zo
bieden wij de kinderen door alle jaren heen een doorlopende (creatieve)lijn op
rekengebied! De cursus zal in de avonduren plaatsvinden.

Circuit n.a.v. het VOC project.

Een uniek hoogstandje.

Ouderavond:
Op donderdagavond 6 februari organiseren wij een themaouderavond met de titel:
“emoties van kinderen begrijpen”.
Marieke Sluijs, een moeder van school, vertelt over hoe we de emoties van kinderen
kunnen begrijpen en deelt tools met ons, die kunnen helpen om om te gaan met
lastige momenten van het ouderschap. De informatie is gebaseerd op wat we weten
over de ontwikkeling en werking van het brein en over het belang van hechte warme
relaties.
U bent van harte uitgenodigd! We starten om 19.30 met koffie en thee. Om 20.00 uur
zal de avond starten.
U ontvangt van ons hierover nog een aparte uitnodiging.
Schoolplan:
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een nieuw schoolplan.
In het schoolplan evalueren de beide Jan van Rijckenborghscholen wat er
gerealiseerd is van de plannen in de afgelopen 4 jaar en maken zij nieuwe plannen
voor de komende 4 jaren.

PBS-Afspraak:
De afspraak die we de komende tijd in en rondom de hele school extra benadrukken
is: “ Ik hoor erbij en ik mag er zijn.” Afspraken maken en je eraan houden staat
weer centraal de komende 6 weken.

Goed samenwerken in groep 7/8.

CITO toetsen van het leerlingvolgsysteem:
Deze maand maken alle kinderen op school verschillende CITO-toetsen. Deze
toetsen horen bij het leerlingvolgsysteem van CITO. Deze toetsen worden twee keer
per jaar afgenomen. De uitslag van de toetsen wordt met u in de oudergesprekken in
maart besproken.
Als uw kind naar de tandarts of dokter moet, wilt u de tijdafspraak dan even
afstemmen met de leerkracht? Als een kind later de CITO toets moet inhalen, is dat
organisatorisch erg lastig.
Verlof:
Wegens familieomstandigheden heeft juf Marije in de week van10 t/m 14 februari
verlof aangevraagd. Het bestuur heeft dit goedgekeurd dus zij zal dan niet aanwezig
zijn. Heeft u vragen of wilt u iets delen, in deze week, dan kunt u altijd bij juf Coralie
terecht of bij de leerkracht van uw kind.
Data februari:
Donderdag 6 februari
Donderdag 6 februari
Donderdag 6 februari
Maandag 10 februari
Vrijdag 14 februari

Voorjaarsvakantie

Groep 3 t/m 6 theater
Thema Ouderavond!
Groep 7/8 naar het concertgebouw.
Groep 1/2 naar het theater
De hal moet worden leeggehaald,
aangezien de vloeren in de was
worden gezet. Wie wil ons na
schooltijd even komen helpen?
15 februari t/m 23 februari.
24 februari beginnen we weer.

Vriendelijke groeten van het team,
En alvast een hele fijne voorjaarsvakantie gewenst.
Natascha, Eline, Hilke, Coralie, Mir, Enide, Lin, Katja, Jaap, Sylvia en Marije.
Jan van Rijckenborghschool Trompenburg 49 1852 CC Heiloo Tel: 072-5338286

