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AGENDA  
 

 

Beste ouders, 

Hierbij weer een volle nieuwsbrief van onze bruisende school. Zoals jullie kunnen lezen gebeurt er weer van 

alles en laten we ons daar ook niet in afremmen door hoge temperaturen.  

Allereerst wil ik jullie toch weer even bedanken voor alle betrokkenheid; ouders die groep 6 begeleidden 

naar hun strandjut-avontuur, ouders die de thema-afsluiting kwamen bekijken. Ouders die zaadbommen 

kochten om de klassekas te spekken, ouders die hielpen met het puzzel-project van Anja. Ouders die 

hielpen in de bieb, ouders die met kinderen gingen lezen. Ouders die zich inzetten voor de dinershow van 

groep 8 en ouders die de vacature van de school deelden op social media. Het resultaat is dat de kinderen 

mooie avonturen beleefden, gemotiveerd gingen werken, trots waren op zichzelf en elkaar én volgend jaar 

ook weer goede en fijne leerkrachten hebben.  

Op school zie je dat de leerkrachten toe leven naar het eind van het schooljaar, nog even alles uit de kast 

voor die 6 weken verdiende ontspanning. Maar je ziet ook dat de leerkrachten alweer vooruit kijken en zin 

hebben in het nieuwe jaar. Plannen voor straks de nieuwe groep. Verbeteren van ons onderwijs, weer 

presentaties en atelierdagen. Pfff..  Bijzonder volk hoor, leerkrachten. 

Jouri. 

 

Datum Activiteit 

Wo 29-6 Sportdag groep 4-8 

Vr 1-7  Groep 5 naar zwembad ‘de Waterakkers’ in 
Heemskerk  

 Dinnershow groep 8  (eindstuk, inloop vanaf 
17:15) 

Vr 8-7  Elckerland festival 15:00-18:00 

12-7 Groep 5 naar stedelijk museum alkmaar, we zoeken 
nog ouders die willen rijden en begeleiden. 

Wo 13-7  Welkomstkring van 8:45-10:00 

 Om 12:30 picknick op het schoolplein in het 
kader van het afscheid van Irene en Jessica. 

Do 14-7 Laatste schooldag. Groep 8 neemt om 11:30 afscheid, 
de rest van de school om 15:15 

Vrijdag 15-7 tot en met 
zondag 28-8 

Zomervakantie (let op! vrijdag 15-7 zijn de kinderen 
dus ook al vrij) 

Maandag 29-aug Eerste schooldag nieuwe schooljaar 
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13 juli afscheid van Irene en Jessica:  
Op woensdag 13 juli, de een-na-laatste schooldag hebben we in de ochtend de 
welkomstkring. Het moment waarop de kinderen kennis maken met hun nieuwe 
leerkrachten. Dit duurt van 8:45 tot 10:00.  
 
Om 12:30 zijn de kinderen uit en willen we jullie vragen om je lunch naar school 
te nemen en met je kind op het plein op te eten. Dit doen we in het kader van 
Jessica en Irene, onze gewaardeerde collega’s die de school gaan verlaten. We 
nemen natuurlijk als team afscheid van hen maar ze stellen er ook prijs op om 
jullie (ouders en kinderen) nog even te kunnen zien of spreken. Er is geen 
programma of officieel moment, maar het zou leuk zijn om zo even met elkaar te 

picknicken. Jessica verlaat onze school na 3 prachtige jaren omdat ze haar droomhuis heeft gekocht in 
Groningen. Irene verlaat onze school na 12 jaar maar blijft in Heiloo en voor de ISOB werken. 
 
 

Nieuwe collega’s 
Vanaf het nieuwe schooljaar hebben we een aantal nieuwe collega’s die we later uitgebreider zullen 

introduceren. Stefan Bruin gaat samen met Petri schipper groep 7 lesgeven. Stefan is een nieuwe collega die 

voorheen onder andere in Alkmaar lesgaf. Petri valt in als langdurige ziektevervanging voor Jessica Brink. 

Veel van jullie kennen haar vast al omdat ze in het kader van ondersteunende arrangementen vaak bij ons 

op school is. In groep 5 komt naast Wilma Janine Bakker in ons midden. Janine heeft vroeger al eens op 

onze school gewerkt en is heel blij weer terug te mogen keren op Elckerlyc. We zijn heel blij dat we in deze 

tijden van lerarentekorten het team weer compleet hebben kunnen met zulke kwalitatief sterke 

leerkrachten. 

 

Schoolplein 
Afgelopen week zijn we heel druk geweest met ons 

schoolplein. Groep 4 heeft in het kader van hun thema 

biodiversiteit voorbereidingen getroffen voor een tuin 

rond de zandbak. Het huisje op het plein is vervangen. 

De afgelopen jaren is het huisje intensief gebruikt, ook 

door hangjongeren in het 

weekend en de avonduren. Dit 

zorgde ervoor dat vervanging 

nodig was. Hiervoor heeft 

‘speelmaatje’ die ook ons 

klimtoestel en schommel hebben 

verzorgd een nieuw huis geplaatst mét glijbaan! 

Ook hebben zij 5 zwerfkeien meegenomen als vervanging voor de boomstronken in 

onze sloot. Dit geeft weer de nodige uitdaging voor onze kinderen in de pauzes. We 

zijn erg blij met de natuurlijke uitstraling die het schoolplein heeft, echt wel iets om 

trots op te zijn.  
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‘smorgens graag alleen kinderen naar binnen 
Beste ouders, Nu het einde van het schooljaar nadert en de nachten korter e   n warmer zijn, zijn sommige 

kinderen vermoeider en starten ze wat minder energiek aan de dag. We merken dat deze kinderen extra 

moeite hebben om te beginnen door de drukte in de gang en wanneer het 

afscheidsritueel met ouders langer duurt. We willen jullie vragen om bij de 

deur kort afscheid te nemen en eraan herinneren niet mee te gaan naar 

binnen.   Na schooltijd zijn jullie van harte welkom om in de klassen nog even 

te komen bekijken wat daar allemaal gebeurt. 

 

 

Afsluiting thema groep 6 
Groep 6 sloot vandaag hun thema ‘ menselijk lichaam’  af met 

een presentatie voor de ouders. Volgend jaar nemen we weer 

groepspresentaties op in de 

jaarplanning. Vandaag was 

het erg leuk te zien hoe 

breed een thema uitpakt. 

Naast dat de kinderen van 

alles wisten over het 

menselijk lichaam zijn ze bezig geweest met hoorspelen, presenteren, 

engels, creativiteit en nog veel meer!  
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Elckerland 
 

Vrijdagmiddag 8 Juli worden alle ouders uitgenodigd voor het 

eindfeest Elckerland. We starten de middag om 15.00 en het zal tot 

18.00 duren.  

Voor de voorbereiding zijn we op zoek naar ouders die willen helpen 

om onder andere een legertent op te zetten om 12.30 uur.  

 

 

 

 

 

Gesprekken 
Komende week ontvangen jullie mogelijk uitnodigingen voor de oudergesprekken. De gesprekken in deze 

periode zijn op aanvraag; op verzoek van jullie of wanneer de leerkracht hier belang aan hecht. Het kan dus 

zijn dat je geen uitnodiging ontvangt. Mocht je wel prijs stellen op een gesprek, laat dat dan aan de 

leerkracht weten. 

Komend schooljaar gaan we werken met startgesprekken. Dit betekent dat we kort na aanvang van het jaar 

gesprekken met alle ouders inplannen om zo al vroeg in het jaar af te stemmen op de behoeften en 

verwachtingen. 

 

 

Sportlessen 
De PCC-maalwater run- en walk is alweer even geleden maar afgelopen 

week zijn we weer even herinnerd aan dit leuke sportevenement. De 

kinderen (en hun (groot)ouders) konden zich inschrijven bij de 

buurtsportcoach bij de ingang van de school en bij de inschrijving 

konden ze aangeven dat ze bij Elckerlyc horen. Aan de hand van het 

aantal deelnemers namens de scholen zijn 133 sportlessen verdeeld 

over de 10 scholen van Heiloo. Deze week ontvingen we de cheque 

voor 9 sport@school-lessen waar we komend schooljaar gebruik van 

kunnen maken! Met deze lessen maken de kinderen kennis met allerlei sporten die in Heiloo mogelijk zijn. 
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Bakfietsen-parkeerplaats 

Aan de achterkant van school is vorig jaar een bakfiets-parkeerplaats gerealiseerd 

omdat de bakfietsen voorheen de brug soms barricadeerden. De bakfietsrijders 

gebruiken deze parkeerplaats heel goed maar treffen nu soms gewone fietsen 

daar aan waardoor hun bakfiets toch weer op het fietspad terecht komt. Aan de 

kinderen en ouders met gewone fietsen het verzoek de fietsenstalling te 

gebruiken zodat de bakfietsparkeerplaats voor de bakfietsen beschikbaar blijft. 

 

 

 

sportdag  

Komende woensdag is de sportdag voor groep 3 t/m 8. De 

sportdag is op de velden van Double stars Heiloo. We beginnen 

meteen op locatie dus we vragen de kinderen/jullie om daar 

direct heen te gaan en om 12:30 daar ook weer vandaan te 

vertrekken/opgehaald te worden. Vergeet de kinderen geen 

pauzehap mee te geven met wat extra drinken en en sportieve 

kleding aan te doen. Het is ook verstandig te kinderen vooraf in te 

smeren met zonnebrand. 

 

 

 Volgend jaar 

We zijn druk bezig met de planning van komend schooljaar. De vakanties en vrijde dagen staan al op onze 
website: klik hier  
Komende week zullen we ook de laatste hand leggen aan de schoolgids voor schooljaar 2022-2023 en deze 
(digitaal) met jullie delen. Hierin staan alle praktische zaken nog eens op een rijtje, samen met mailadressen 
van de collega’s het gymrooster en de data voor de presentaties en atelierdagen.  

 

 

  

https://www.elckerlyc-heiloo.nl/index.php?section=11&page=207
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Berichten van onze partners:   

Hieronder staan berichten van onze partners waarvan wij denken dat hun 

informatie van meerwaarde is voor onze kinderen en ouders. 

het eerste bericht van het jeugdfonds sport en cultuur. Zij bieden kinderen van gezinnen met minder 

financiële draagkracht de mogelijkheid ook aan sport en cultuurbeoefening te doen. Het tweede bericht is 

van jongerenwerk Heiloo, zij hebben een actie opgezet om sneakers in te zamelen voor kinderen in 

gezinnen die het niet zo breed hebben. 
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