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AGENDA  
 

 
 

Beste ouders, 

Good vibes op Elckerlyc! Met ons plein transformerend naar prachtige herfstkleuren zijn we elke dag weer 

in een inspirerende omgeving aan de slag. We zijn nog aan het nagenieten van de atelierdagen maar zitten 

ook alweer tot over onze oren in de kinderboekenweek. De groepen hebben zelf teksten geschreven om 

jullie hierover te informeren in deze nieuwsbrief. Het ziet er naar uit dat we elkaar in deze laatste week voor 

de herfstvakantie nog wel zullen treffen tijdens alles wat er weer staat te gebeuren de komende week.  Veel 

leesplezier en een fijn weekend gewenst. 

Jouri. 

 

 

Schoolfotograaf  

De schoolfotograaf is geweest en heeft iedereen weer zo mooi mogelijk 

op de gevoelige plaat gezet. zodra de foto’s beschikbaar zijn zullen we 

jullie informeren. 

 

 

 

Datum Activiteit 

Maandag 10 oktober Groep 2/3 loopt het natuurpad in Bergen 

Dinsdag 11 oktober Groep 5 en 6 naar bibliotheek Heiloo 

Vrijdag 14 oktober (8:45-9:30) Presentatie groep 1/2, 4, 6 en 8 ouders 
zijn welkom om dit dit bekijken. 

 (11:45-12:15) boekenmarkt (ouders van groep 1-4 
welkom) 

15-23 oktober herfstvakantie 

Vrijdag 28 oktober Lampionnen-ateliers 1 

Vrijdag 4 November Lampionnen-ateliers 2 
Groep 8 naar het gemeentehuis 

Vanaf 7 November Rapporten mee en portfoliogesprekken. 
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Kinderboekenweek  
De kinderboekenweek is 

afgelopen woensdag van start 

gegaan. In onze grote zaal is 

een Gi-Ga-Groene hoek 

ingericht met mooie groene 

boeken. Groep 7 organiseert 

een boekenmarkt voor de hele 

school en groep 6 heeft zich 

gestort op de bonnetjesactie 

van de Bruna-boekenwinkel 

waarmee we boeken voor de 

schoolbieb kunnen aanschaffen. 

Onderaan deze nieuwsbrief staat 

ook een stukje informatie over het kinderboekenfeest in het witte kerkje komende zondag. Op dat feest zal 

de winnende tekst van de wedstrijd ‘schrijf een brief aan de natuur’ worden voorgelezen. We zijn supertrots 

want het is de tekst van een leerling uit onze groep 7! 

 

 

Presentatie 
Op vrijdag 14 oktober om 8:45 presenteren 4 groepen de thema’s waarmee ze aan de slag zijn geweest. Ze 

presenteren dit in de grote zaal aan alle andere kinderen van school maar ook de ouders mogen hier bij 

aanwezig zijn. 

 

 

Bruna-bonnetjesactie (Bericht uit groep 6): 
 

De Bruna actie 
 
Wij sparen de Bruna bonnetjes van kinderboeken die zijn 
gekocht 
tijdens de Kinderboekenweek. De bonnetjes kun je inleveren in de 
grote zaal, het thema is Giga Groen, zie je een groene box daar kan je 
de bonnetjes inleveren. Het totaal bedrag van alle bonnetjes tellen  wij in Groep 6 bij elkaar op. 
Daarna rekenen we uit wat 20% van het totaal bedrag is en we mogen dan voor dit bedrag nieuwe 
boeken uitzoeken voor de bibliotheek op school. De boeken moeten zijn gekocht tussen 5 en 16 
oktober. Dus lever zo veel mogelijk bonnetjes in. 
Groetjes Elin uit groep 6 
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Boekenmarkt (Bericht uit groep 7): 

Boekenmarkt. 
Beste ouders, 

Op vrijdag 14 oktober 2022 van 11:45 tot 12:15 

uur is er een boekenmarkt.  

Als u niet weet wat een boekenmarkt is, dat is 

een markt op school (de Elckerlyc) waar je 

boeken verkoopt en koopt.                                                                                           

De ouders van groep 1 tot en met groep 4 zijn 

alleen uitgenodigd, willen deze ouders ook 

helpen opruimen na afloop? 

Vanaf groep 5 moeten de kinderen zelf kopen 

en verkopen. 

Dit is wat je moet weten voor de boekenmarkt, 

als je boeken gaat verkopen en kopen: 

1.Je mag minstens vijf euro per boek vragen 

(geldt ook voor strips). 

2.Het is handig om een klein kleedje mee te 

nemen.  

3. Neem contact geld mee ($ muntgeld$ ) 

4.Je mag niet iets anders dan strips en boeken 

meenemen. 

5. Het zou fijn zijn als je prijskaartjes op de 

boeken zou doen. 

6. Het is in de gymzaal/grote zaal. 

7. We hebben een gi ga groene verrassing voor 

de kinderen. 

tot de boekenmarkt, aju paraplu 

 

Groetjes groep 7 

 
 



 Nieuwsbrief 5  7-10-2022 

 

Schoolregels  
We sluiten voor de herfstvakantie ons schoolregel-kwartet af met 

de regel dat we in de school rustig zijn zodat andere kinderen 

goed kunnen werken. Deze regel staat de komende week 

centraal in de groepen. 

 

 

 

 

Freinet 
Afgelopen vrijdag zijn we met de collega’s naar de Freinet-studiedag geweest. We zijn 

geïnspireerd teruggekomen. Zaken waar we direct mee aan de slag gegaan zijn: 

 -Het drukatelier weer beter/breder benutten voor onze illustratietechnieken.   

 -Uitwerken van de mogelijkheden die freinetonderwijs biedt voor leerlingen 

die hoogbegaafd zijn of op een andere manier bij differentiatie gebaat zijn. 

 -Opnieuw kijken naar de vrije teksten. Als we de kinderen meer tijd geven 

voor de tekst, zouden we dan meer de diepte in kunnen gaan? Hier 

experimenteren we de komende tijd mee. 

 

Atelierdagen 
Afgelopen week hebben we onze atelierdagen afgerond met een 
presentatie, kinderen konden kiezen uit een enorme diversiteit aan 
workshops, gegeven door collega’s, ouders én leerlingen. Door de 
atelierdagen over 2 dagen uit te spreiden konden veel workshops meer de 
diepte in en hebben kinderen de ruimte gehad om te reflecteren na de 
eerste dag en een plan te maken voor hun aanpak de tweede dag. We 
bedanken iedereen voor de betrokkenheid, hulp en getoonde interesse! 
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In de groepen: 
Groep 2/3 drukte met blaadjes, en groep 1/2  met jellypads 

 

 

Groep 4 en 5 gingen op excursie naar Enkhuizen in hun thema ‘water’. 
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Berichten van onze partners:   

Hieronder staan 4 berichten van organisaties van buiten de school 
waarvan wij meerwaarde zien voor onze ouders of leerlingen. 
Het eerste bericht betreft een paddenstoelendag rondom de schaapskooi 
in Bergen, het tweede bericht gaat over het kinderboekenfeest in het witte 
kerkje en het derde bericht gaat over het uitrazen dat de 
buurtsportcoaches weer op ons plein gaan organiseren op de 
maandagmiddagen na de herfstvakantie. Het laatste bericht is van Forte, 
onze partner in de kinderopvang over hun aanbod in de herfstvakantie. 

 

 

 

9 OKTOBER PADDENSTOELENFESTIJN  

Er is zondag 9 oktober van 11.00 tot 16.00 uur van alles te beleven in en 

rondom de Schaapskooi in Bergen. Het IVN en PWN organiseren weer 

een groots opgezette paddenstoelendag om het publiek alles over het 

wonderbaarlijke bestaan van de paddenstoel te laten ontdekken.  

Op grote tafels kun je zien welke paddenstoelen je zoal in ons gebied 

kunt aantreffen en een boswachter geeft daarbij toelichting. In het 

bezoekerscentrum hangen paddenstoelenfoto’s, ...en er is een expert 

aanwezig met een microscoop om details te kunnen bekijken.  

De kinderen hoeven zich niet te vervelen: vogelhuisjes timmeren, 

excursies, knutselen, schminken. Er worden verhalen voorgelezen en 

een heks maakt heerlijke heksensoep bo-ven een houtvuur. Het kabouterpad kan met een gids door de kleintjes 

worden gelopen.  

Daarnaast zijn er op die zondag verschillende kraampjes met info, verkoop en is er een workshop over eetbare 

paddenstoelen. Er zijn excursies door het duinterrein onder leiding van deskundige gidsen. Ook de inwendige mens 

wordt niet vergeten.  

Kortom een gezellige en informatieve dag voor jong en oud die u niet mag missen. Aan sommige activiteiten zijn 

kosten verbonden, maar de entree is vrij.  

De Schaapskooi ligt vlakbij de rotonde naar Bergen aan Zee. Parkeren: ca 200 meter richting Bergen aan Zee: 

parkeerplaats Uilenvangerweg. Er is echter maar beperkte parkeergelegenheid, dus kom zoveel mogelijk op de fiets. Bij 

slecht weer worden de activiteiten verplaatst naar binnen, in de oude stal van de Schaapskooi.  
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Kinderboekenweekfeest in de Witte Kerk  

Het grote Kinderboekenweekfeest wordt geopend door de Burgemeester, en daarna zingen en dansen 
we het lied Gi-Ga-Groen van Kinderen voor Kinderen. Na de prijsuitreiking van de 
Kinderboekenweekwedstrijden wordt de schrijversmarkt geopend: je kunt veel kinderboekenschrijvers 
uit Heiloo en omgeving ontmoeten en meedoen aan leuke workshops. Er is ook een Gi-Ga-Groen 
Scherm. Wil jij graag nog een keer een leuk of spannend moment beleven? Neem je eigen foto mee en 
speel, dans of wandel je foto in! En kom je ook even kijken bij de imker en de boswachter? 
Georganiseerd door Bruna, de Witte Kerk en Bibliotheek Heiloo, met medewerking van Margreet 
Schouwenaar en de Muziek- en Dansschool Heiloo. 
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Herfstvakantie op de Forte BSO 

Het wordt een gezellige herfstvakantie bij de Forte BSO’s! 

We bieden weer een programma vol met leuke 

workshops. Zo krijgen de kinderen een echt 

vakantiegevoel! Tijdens de herfstvakantie op de BSO is er 

weer een heel divers aanbod aan workshops te vinden: 

van muziek, dans, creatief tot aan heuse virtuele 

ervaringen!een paar voorbeelden? Wat dacht je van een 

Workshop Muziekavontuur, Workshop Game Experience, 

Workshop Online Muziek, Workshop Djembé, Workshop 

Dans (Streetdance/hiphop)? En daarnaast is er nog veel 

meer! Ouders checken het hele BSO-vakantieprogramma 

in de Ouderapp onder de functies Agenda en Nieuws.  

Meer informatie over de vakantie op de BSO? Kijk dan op 

www.fortekinderopvang.nl/vakantieopvang.  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fortekinderopvang.nl%2Fvakantieopvang&data=05%7C01%7Cjouri.horsthuis%40isobscholen.nl%7C5378b5deb9684ac30a9408da9fabe491%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637997857886380468%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2F52j1%2FQKXWCSGnxizYFTjKOI%2FJU4B2yAKJtJNHhl5jg%3D&reserved=0

