
 Nieuwsbrief 6  28-10-2022 

  

 
Nieuwsbrief nr. 6    28-10-2022 

AGENDA  
 

 
 

Beste ouders, 

De herfstvakantie gaf weer meer dan genoeg aanleiding tot het schrijven van mooie teksten, mét mooie 

illustraties. Leuk om te horen en lezen wat onze leerlingen allemaal meemaakten, maar ook mooi om te zien 

hoe ze dat aan het papier en de klas toevertrouwen.  

Ik mocht deze week veel ouders rondleiden die al dan niet door jullie enthousiaste verhalen bij onze school 

terechtgekomen zijn. Het toelichten wat een freinetschool nou precies is en dat daarna ‘illustreren’ door de 

school te laten zien waar het verhaal dan opeens echt zichtbaar is in kinderen die vergaderen, kleuters die 

teksten schrijven, en groepen die levend rekenen (deze week met met komkommers en pannenkoeken) is 

toch altijd weer iets moois.  

Zo komt ook bij mij vaak het freinet-uitgangspunt dat de tekst en de illustratie elkaar versterken naar voren. 

Probeer het maar eens! 

Jouri. 

 

 

Schoolfotograaf  

De kaartjes van de schoolfotograaf zijn uitgedeeld waarmee jullie zelf 

foto’s kunnen bestellen. Mocht je het kaartje kwijt zijn dan kun je de 

codes bij Jouri opvragen. 

 

 

 

  

Datum Activiteit 

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

Vanaf 7 November Rapporten mee en portfoliogesprekken. 
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OR  
De oudervereniging houdt woensdagavond 9 November haar 
jaarvergadering. Deze is, net als alle vergaderingen van de OR openbaar 
en dus te bezoeken voor alle geïnteresseerde ouders. Alle vergaderingen 
van de OR staan in de kalender van de schoolapp. Hieronder een kort 
verslag van de vorige OR-vergadering. 
 
 

Op maandag 24 oktober kwam de Ouderraad bijeen voor de tweede 

vergadering van dit schooljaar. Besproken zijn de financiële afronding van vorig schooljaar en de begroting 

voor het huidige schooljaar. Beiden zullen worden besproken in de jaarvergadering en een tekstuele 

toelichting volgt. Ideeën om reserves te gebruiken voor nieuwe sporttenues voor Elckerlyc kinderen en 

nieuwe (voet)ballen voor elke klas worden besproken met het team. 

Vanuit de OR is regelmatig de vraag aan ouders bij het organiseren van feesten of andere schoolbrede 

activiteiten om helpende handjes. Om meer zicht te krijgen op welke ouders -soms- ruimte hebben te helpen 

op een schoolfeest, overleggen we de mogelijkheid een whatsapp groep aan te maken om oproepen te 

plaatsen met concrete vragen om te helpen.  

Om ouders te informeren wat er zoal in de OR wordt besproken, zal de OR vanaf nu na elke vergadering een 

kort stukje in de nieuwsbrief te plaatsen. OR vergaderingen zijn openbaar en de data van de vergaderingen 

dit schooljaar zijn: 21/11, 13/2, 17/4, 12/6 op Elckerlyc van 20:00 tot 21:30. 

Tot slot zijn school (directie en team), MR en OR tot het gezamenlijk gedragen besluit gekomen dat er geen 

alcohol meer geschonken wordt op schoolfeesten in school of binnen het schoolterrein wanneer daar ook 

kinderen bij aanwezig zijn. 

 
 

Helpende handjes  
De OR ondersteunt de school op allerlei manieren. Daar kunnen ze vaak helpende handjes bij 

gebruiken. Mocht je geen lid willen zijn van de OR, maar wel je handjes laten wapperen wanneer je dat 

uitkomt? Meld je dan aan voor de ‘helpende handjes-appgroep’ van de OR. In deze appgroep zullen 

oproepen worden geplaatst wanneer er ergens hulp bij nodig is. Om je hiervoor aan te melden stuur je een 

mailtje aan: lauraspijker@hotmail.com.  

 

 

Lampionnen 
vandaag en volgende week vrijdag werken de kinderen aan hun 

lampions voor Sint-Maarten. In de grote zaal hingen een aantal 

ontwerpen waaruit gekozen kon worden (uiteraard is er ook ruimte 

voor eigen ontwerpen en creativiteit). Vandaag gingen ze daar 

groepsdoorbroken mee aan de slag.   

 

 

mailto:lauraspijker@hotmail.com?subject=Ik%20wil%20me%20graag%20aanmelden%20voor%20de%20helpende-handjes-app
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Excursies 
Deze week zijn er weer verschillende uitstapjes gemaakt door de groepen. Veel uitstapjes waren naar het 

bos waar de herfst nu volop te ervaren is. Ook ontvingen we gasten; muzikanten van harmonieorkest 

Caecilia lieten groep 5 kennis maken met verschillende instrumenten.  

Groep 8 ging vandaag naar het gemeentehuis om met een spel ‘democracity’ te leren over 

gemeentepolitiek en hoe dat er in Heiloo aan toe gaat. Naast de burgemeester spraken de leerlingen enkele 

raadsleden waarvan we er één kennen als een ouder van kinderen op onze school. 
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Berichten van onze partners:   

Hieronder staat een bericht van organisaties van buiten de school waarvan 
wij meerwaarde zien voor onze ouders of leerlingen. Het betreft een tip voor 
een cultureel uitje komend weekend; een toneelstuk door ons Heilooër 
Falkland Toneel 

 

 

 

Falkland Toneel 

 

 


