
Nieuwsbrief nr. 23, 6  september 2017 
  
AGENDA  

Datum Activiteit bijzonderheden 

   

Dindag 12 september Info-avond groep 6-7 19::30 In het lokaal van 
Maurice en Jessica 

Wo 13–Vr 15 
September 

Schoolkamp groep 7 en 8 
AFGELAST 

Gezien de slechte 
weersvoorspellingen houden 
stellen we het schoolkamp uit 
tot een nader te bepalen 
tijdstip. 

21 September Info-avond groep 5-6 19::30 In het lokaal van Robert 
en Annabeth 

   

 

Beste ouders, 
We zijn weer begonnen! Na een week van voorbereiden en kennismaken met het team stond ik 
maandagochtend aan de deur van mijn nieuwe school Elckerlyc. Van zowel het team als jullie, ouders, 
kreeg ik een warm welkom en succeswensen. Heel fijn want het is toch best wel een spannende stap. 
Ik kijk er naar uit om jullie allemaal beter te leren kennen en hoop op een prachttijd! 
Hierbij de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. 
Jouri. 
 

Belangrijke tijden/info 
Na de vakantie is het altijd weer even wennen en zoeken. Wat zijn de schooltijden, wanneer is de 
vakantie, en waar staat alle andere informatie? Wanneer jullie kijken op www.elckerlyc-heiloo.nl staat 
onder het kopje ‘ouders’ de schoolgids. Daar staat alles uitgebreid in beschreven. Een paar zaken vast 
op een rijtje: 
Om vanaf 8:30 mogen de kinderen naar binnen, en om 8:45 gaan we van start met de lessen (en 
verlaten de ouders het gebouw). In tegenstelling tot vorig jaar is de vrijdagmiddag nu voor ALLE 
leerlingen vrij. 
 
Schooltijden 

Maandag 8.45 - 12.15 en 13.15 - 15.15 

Dinsdag 8.45 - 12.15 en 13.15 - 15.15 

Woensdag 8.45 - 12.30 

Donderdag 8.45 - 12.15 en 13.15 - 15.15 

Vrijdag 8.45 – 12.30 

 
Gymrooster: 

http://www.elckerlyc-heiloo.nl/


Maandag sporthal ‘t Vennewater 

Het Zevenhuizen 48, 1852 JC 
Heiloo 
 
8:45 – 10:15: groep 5/6 
10:45 – 12:15: groep 3 

 

Donderdag gymzaal aan de 
  

Capelacker, 1852 GX Heiloo 
 
8:45 – 10:15: groep 6/7 
10:45 – 12:15: groep 4/5 
13:15 – 14:45: groep 7/8 

 

 
Vakanties en vrije dagen 2017-2018 
 
Vakanties:    
Herfstvakantie    23 oktober t/m 27 oktober 
Kerstvakantie    25 december t/m 5 januari 
Voorjaarsvakantie   26 februari t/m 2 maart 
Goede vrijdag    30 maart 
Tweede Paasdag   2 april 
Meivakantie    27 april t/m 11 mei 
Tweede pinksterdag   21 Mei    
Zomervakantie    23 juli t/m 31 augustus  
 

 
 
 

Schoolapp: 

Vorig schooljaar zijn wij overgestapt naar een nieuwe website met bijpassende App. Nu waren 
hier vorig jaar wat opstart problemen mee. Afgelopen periode is er door Schoolsunited en ons 
hard gewerkt om dit te verbeteren. Wij willen nu ook gebruik gaan maken van het ouderportaal 
dat de website biedt. Dit programma gaat Digiduif vervangen. Het is van belang dat u zich in de 
aankomende periode gaat aanmelden op het ouderportaal. U maakt op het ouderportaal een 
account aan waarmee u zowel kunt inloggen op het ouderportaal als op de schoolapp. De 
groepscodes gaan we dus niet meer gebruiken. Op de website en in de app kunt u ook 
een schoolkalender vinden. Deze gaan wij in de zo goed mogelijk invullen en aanvullen met 
nieuwe activiteiten. Wij willen hiermee graag onze communicatie naar ouders toe verbeteren.  

Tot de herfstvakantie heeft u de tijd om u aan te melden op het portaal. Tot die tijd sturen we 
de informatie nog in kopie via de digiduif. Bijgaande met deze nieuwsbrief vindt u een flyer 
over het aanmelden. Het ouderportaal is te vinden op de schoolwebsite ( www.elckerlyc-
heiloo.nl) onder het kopje ‘ouders’. De activatiecode is: zomerzon.  

Mocht u vragen hebben dan kunt u Robert of Julia persoonlijk of via de mail bereiken. 
robert.vandereng@isobscholen.nl en julia.gerritsen@isobscholen.nl 

 
 

Hulpouders 
We hebben veel steun aan de hulp van ouders. Zo zijn er ook een aantal ouders die zorg dragen voor 
de was en het oud-papier. We zouden deze ouders graag willen ontlasten door de groep wat groter te 
maken. Als u ook zo af en toe een van deze taken zou willen doen, wilt u zich dan opgeven? Dat kan 
via de leerkracht van uw kind, of met een mailtje naar het algemene mailadres 
info.elckerlyc@isobscholen.nl  

http://www.elckerlyc-heiloo.nl/
http://www.elckerlyc-heiloo.nl/
mailto:robert.vandereng@isobscholen.nl
mailto:julia.gerritsen@isobscholen.nl
mailto:info.elckerlyc@isobscholen.nl


Ook voor het overblijven zijn we afhankelijk van ouders. Momenteel is het zo dat er weinig ouders van 
kinderen uit de onderbouw in de pool zitten. Hierbij willen we jullie vragen je op te geven om af en toe 
de overblijf te verzorgen. Rianne Bremer Coördineert dit. Bij haar kunt u zich opgeven via 
tsoelckerlyc@fortekinderopvang.nl 
 
 
 

Schoolkamp groep 7-8 
Volgende week woensdag t/m vrijdag zou het schoolkamp voor groep 7 en 8 plaatsvinden. De locatie 
was een eilandje bij Jisp. Met mooi weer beloofde dat een fantastisch kamp te worden. De 
weersvoorspellingen zeggen echter dat er erg veel regen gaat vallen. Omdat dat de staat van het 
veldje al niet te goede zou komen, en we ervaring hebben met ernstig verregende schoolkampen 
hebben de betreffende leerkrachten besloten het kamp niet door te laten gaan. Op een nader te 
bepalen moment zal het kamp alsnog worden gehouden. 
 

Afspraken 
Na een vakantie is het ook altijd goed om een paar regels te herhalen of aan te scherpen: 

 Gebruik van mobiele telefoons is in school niet toegestaan. Wanneer uw kind toch een 
telefoon meeheeft dient hij deze bij de leerkracht in te leveren tot de kinderen weer naar huis 
gaan. School neemt geen verantwoordelijkheid voor de telefoons. 

 Kinderen en ouders mogen de school in vanaf 8:30. Tot die tijd willen we graag nog even de 
dag doornemen met het team en wachten kinderen en ouders buiten het schoolgebouw. 

 Bij het uitgaan van de school wachten ouders buiten de school op hun kind.  
 

Gevonden voorwerpen 
Bij de hoofdingang liggen op een kist nog een aantal jassen, tassen, broodtrommels en bekers. 
Volgende week gaan ze weg. Tot die tijd is er nog tijd om te kijken of er iets van uw kind(eren) bij zit. 
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