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Beste ouders, 

Het schooljaar is klaar, het is gelukt. En we zijn er knallend uit gegaan. Met vorige week het fantastische 

Elckerland festival, afgelopen woensdag een mooie welkomstkring en tussendoor allerlei uitstapjes achter 

de rug hebben we gisteren met zijn allen afgeteld en de zomervakantie ingeluid. 

We ronden een bijzonder jaar af. Naast corona hebben we met veel ziek en zeer te maken gehad in het 

team. De collega’s zijn enorm flexibel geweest en hebben zich extra ingezet om alles zo goed mogelijk door 

te laten gaan voor de leerlingen. Ook hebben we geluk gehad met fijne invallers en sterke stagiaires.  

We starten het nieuwe jaar met goede zin en enthousiaste nieuwe collega’s.  

We wensen jullie een fantastische en gezonde zomer en zien jullie graag weer na de vakantie! 

Jouri. 

 

Elckerland 
Vrijdag 8 Juni vond de eerste editie van het Elckerland-festival plaats. 
Wat een enorm gezellige happening was dat! Het is niet te vatten 
met overzichtfoto’s, maar gelukkig waren jullie er allemaal bij. 
Muziek, eten, acts, presentaties en dat alles onder een heerlijk 
zonnetje. Een feest voor ouders én kinderen. We hebben er nog lang 
van nagenoten en stiekem beginnen we al te mijmeren over de 
2023-editie.   
 
 

 

Datum Activiteit 

Maandag 29-aug Eerste schooldag nieuwe schooljaar (let op, 
vrachtwagen in de straat ivm plaatsen dakkapel) 

Vrijdag 9 sept Picknick  
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Afscheid groep 8 
Gisteren hebben we afscheid genomen van groep 8. Met zijn allen zaten we in 

het amfitheater waar groep 8 hun afscheidscadeau voor de school 

presenteerde: een enorm insectenhotel! Vervolgens hebben we een erehaag 

gemaakt waardoor de kinderen afscheid namen van Elckerlyc. Het was een 

feestelijk moment en we wensen groep 8 een prachtige toekomst.   

 

 

 

Schoolgids en website bijgewerkt 
Op onze site staat de nieuwe schoolgids met de laatste informatie. Ook staan op de site en in de app de 

vakantie- en vrije dagen genoteerd, evenals gesprekken e.d. 

 

www.elckerlyc-heiloo.nl  

 

1e schooldag  
Een buur van de school informeerde over de plaatsing van hun dakkapel die helaas precies op de eerste 

schooldag valt. Het zou goed kunnen dat er die dag een vrachtwagen/hijskraan in de straat staat die de 

toegang tot de parkeerplaats ernstig belemmert. Ter info. 

 

Welkomstkring 
Woensdag hadden we de welkomstkring. Naast het doorschuiven naar de nieuwe klas en kennis maken met 

de nieuwe leerkracht waren er ook heel veel nieuwe leerlingen aanwezig die de overstap maken naar onze 

school of na de zomer 4 jaar worden en bij ons gaan starten. Heel leuk om zo veel nieuwe kinderen en hun 

ouders te mogen verwelkomen. Dat danken we natuurlijk ook aan jullie, die positieve verhalen over de 

school vertellen en ons ondersteunen in het mooie onderwijsconcept. Dank jullie wel! 
 

 

  

http://www.elckerlyc-heiloo.nl/
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Puzzel 
Onze LIO-stagiaire Anja, die het afgelopen jaar stage liep in groep 

7, maar ons ook uit de brand kon helpen bij 

vervangingsvraagstukken heeft haar studie afgesloten met een 

mooi schoolproject. Samen met de kinderen uit alle groepen heeft 

ze een puzzel ontworpen rondom het freinet-onderwijs op 

Elckerlyc. Het is een mooi eindproduct geworden dat een 

prominente plaats heeft gekregen in de gang van groep 7 en 8.  
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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 betreft een bericht van Forte, onze partner in de kinderopvang met betrekking tot hun programma            

in de zomervakantie. 

  

Zomervakantieprogramma voor de BSO 

Het vakantieprogramma voor de BSO's is bekend! Zes weken 

lang een bomvol programma vol met leuke workshops. Zo 

krijgen de kinderen een echt vakantiegevoel! Een kleine greep 

uit het enorme aanbod aan workshops deze zomer: 

Workshop Beat, Suppen, Koken, Theaterdans, Vloggen, 

Robotisering, Online muziek maken, Nature Bootcamp, 

Beachsports bij Indoor Alkmaar, een waterdag en nog veel, 

héél meer! Ouders vinden het hele BSO-vakantieprogramma 

in de Ouderapp onder de functie Agenda. Hier zie je, als je 

kind die dag komt, een overzicht van het programma per dag 

inclusief een korte beschrijving van de activiteit. Zo krijg je 

inzicht in wat het vakantieprogramma per dag biedt! 

 

Het BSO-vakantieprogramma van Forte zit altijd vol met supergave activiteiten, workshops en uitstapjes! 

Voor zowel jong als oud, van sportief tot creatief; aan alle kinderen is gedacht tijdens de buitenschoolse 

opvang in de vakantie. Bij Forte Kinderopvang kun je terecht voor naschoolse opvang zonder vakanties 

maar ook inclusief 6, 9 of 12 weken schoolvakantie, óf juist opvang alleen tijdens de vakanties. Meer 

informatie? Bel 0251-658058 of klantenservice@fortekinderopvang.nl.  

 

mailto:klantenservice@fortekinderopvang.nl

