Maandbrief maart,

8-3-2021, Heiloo

Beste ouders,
Na de vakantie zijn we gestart met de hele school met het project “Kunst”.
De komende 4 weken gaat elke groep aan de slag met 1 of 2 kunstenaars.

Kunstwerken van de kunstenaar Andy Warhol en Keith Haring in groep 3/4.
Daarna start elke groep met de volgende nieuwe projecten:
Groep 1/2 start met het project “De Lente en kriebelbeestjes’.
Groep 3/4 start met het project “Eigen omgeving en milieu ”.
Groep 5/6 start met het project ‘Nederland waterland’.
Groep 7/8 start met het project “Oorlog en vrede ”.

Kunstwerken van Mondriaan in groep 1/2.
Afspraken:
We merkten als team dat het na de lange Lock down en de vakantie met de afspraken toch
op veel plekken in en rond school nog niet echt goed vonden gaan. We zijn daarom ook in
alle groepen weer gestart met het herhalen van de afspraken over respect, het stopteken
geven/zeggen, weglopen en hulp halen, er over praten en samen oplossen. We hopen nu
met de ondersteuning van deze afspraken dat alle kinderen hier weer wat bewuster mee
omgaan en het voor iedereen gezellig en veilig blijft bij ons op school.

Inval in groep 5/6:
Juf Eline heeft zich ziek gemeld en zal voorlopig niet komen werken.
Zij is geopereerd aan een tumor en er volgt nu een behandeltraject van enkele maanden. De
prognose is goed dus ze staat er vol goede moed in!
Vanaf maandag 8 maart staan voorlopig juf Lizette, juf Lin en juf Marije in groep 5/6.
Juf Lizette staat op maandag, juf Lin op dinsdag, woensdag en vrijdag en juf Marije op
donderdag in deze groep.
Op donderdag staat juf Linda in groep 1/2 zij loopt hier al stage op donderdag en vrijdag. Op
donderdag springen meester Jaap en juf Marije bij in groep 1/2.
Zo hopen we met elkaar dat de groepen goed kunnen blijven doordraaien.
Ondertussen blijven we doorzoeken naar een invaller in groep 5/6 voor 2 dagen.

Kunstwerken van de kunstenaar Mattis in groep 7/8.

NIEUWS VAN DE MR
Gewijzigde samenstelling MR
Als trotse vader van Jip, groep 2, sta ik samen met mijn gezin aan het begin van het
avontuur dat basisonderwijs heet. Mijn naam is Victor Poppelaars en in het dagelijks leven
werkzaam als fysiotherapeut op de afdeling revalidatie van het NWZ ziekenhuis in Alkmaar.
Daarnaast geef ik les aan collega’s in het post HBO-onderwijs via mijn eigen stichting. Sinds
een klein jaar ben ik lid van de MR van de Jan van Rijckenborghschool als opvolger van
Barbara Bloemendal.
Mijn vrouw Esther van IJken en ik vinden het belangrijk om betrokken te zijn bij de school, te
ondersteunen (waar mogelijk ook praktisch) en mee te denken waar het gaat om kwalitatief
goed onderwijs, nieuwe initiatieven en de uitdagingen waar een school altijd weer mee te
maken heeft.
Een goede school is voor mij een school waar leerkrachten en leerlingen met plezier naar
toe gaan, zich veilig voelen en zowel docenten als leerlingen de kans krijgen om
gemotiveerd hun talenten tot ontwikkeling te kunnen laten komen.
Vacature MR
Na jaren van inzet, kritische en constructieve bijdrage, heeft Paul van den Brug besloten om
een stap terug te doen en plaats te maken voor een nieuw MR-lid.
Jullie voelen het natuurlijk al aankomen… we zoeken en hopen een enthousiaste en
betrokken ouder te werven voor de plaats van Paul!
Voor info graag mailen naar jnijhof@jvrschool.nl / v.j.poppelaars@planet.nl

Oudergesprekken:
Op vrijdag 9 april krijgt uw kind(eren) zijn /haar rapport mee.
In de week van 12 april, kunt u zich via de parro-app hiervoor inschrijven.
Voor groep 8 vervallen deze oudergesprekken, omdat zij apart al zijn geweest voor een
oudergesprek.
De inschrijfweek voor het Voorgezet onderwijs is in de week van 1 maart geweest.

Paasviering:
U hoort zo spoedig mogelijk van ons hoe de paasviering bij ons op school gaat verlopen.
Maandag 26 april t/m zondag 9 mei is de meivakantie!

Data april:
- donderdag 1 april
- dinsdag 6 april
- vrijdag 9 april
- dinsdag 13 april
- dinsdag 20 en woensdag 21 april
- 26 april t/m 7 mei
- maandag 10 mei
-maandag 17 t/m woensdag 19 mei
- woensdag 19 t/m vrijdag 21 mei

paasviering
Studiedag!
rapporten mee
rekendag
IEP groep 8
Vakantie!!
weer beginnen
Kamp groep 5/6
Kamp groep 7/8

Vriendelijke groeten van het team.

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