
 

 

 

 

Agenda  
• Wo 29 juni: Juffendag/Modderdag groepen 1/2 

• Wo 29 juni: Juffendag groep 4 
• Do 30 juni:  Wisseluurtje 

• Ma 4 juli:   Studiedag hele school alle leerlingen hele dag vrij 

• Wo 6 juli:   Bedankje hulpouders 10:45-11:30 uur 

• Do 7 juli:   Derde rapport (groep 2 eerste) gaat mee 
• Di 12 juli:    Musical groep 8 

• Vrij 15 juli: Laatste schooldag alle leerlingen ‘s middags vrij 
• Ma 18 juli–vrij 26 aug: Zomervakantie  

• Ma 25 juli:      Oud papier ophalen 
• Ma 29 aug:      Start nieuwe schooljaar 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
Het is tijd voor de welbekende laatste loodjes. Nog 3 weken en dan zit het 
schooljaar er weer op en kunnen we genieten van de zomervakantie. 

De afgelopen tijd zijn veel groepen op schoolreisje of excursie geweest. Hierover 
staat verderop in deze nieuwsbrief meer informatie. 

Maandag 4 juli is de laatste studiedag voor het team. Wij kunnen dan de 
resultaten van de laatste toetsen verwerken en de overdracht voor de volgende 

groepen met elkaar bespreken. 
Binnenkort is ook het jaarverslag beschikbaar en deze zal ik natuurlijk met u 

delen via de website en digiduif. 
We kijken uit naar de musical van groep 8, maar ook naar de Modderdag in de 

groepen 1/2 aanstaande woensdag. 
Aangezien dit het laatste Meandernieuwtje van het schooljaar is, wens ik u alvast 

een hele fijne zomervakantie en wil ik u bedanken voor de samenwerking tijdens 
dit schooljaar.  

Met vriendelijke groeten,  
Koen Elbers 
  

Schooltijden onderbouw 
Na de inventarisatie over de kleine wijziging in de schooltijden kan gemeld 
worden dat, mede na overleg in de medezeggenschapsraad, is besloten na de 

zomervakantie de wijziging van schooltijd op de woensdag in de onderbouw door 
te voeren. 

Dit betekent dat m.i.v. schooljaar 2016-2017 de groepen 1-4 ook tot 12:15 uur 
naar school gaan. 
 

Vakantierooster 2016-2017 
Het vakantierooster voor het komende schooljaar staat op de website. 
Ter info: de meivakantie is wederom 2 weken lang. Wij volgen hierin de scholen 

voor voortgezet onderwijs in zowel Castricum als Alkmaar. 
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Luizencontroles 
Het schooljaar zit er bijna op. Luizenouders, bedankt voor jullie inzet dit jaar. 

Hopelijk mogen we volgend schooljaar weer op jullie rekenen! Nieuwe 
luizenouders zijn natuurlijk altijd welkom! 

De eerste luizencontrole staat gepland op maandag 29 augustus om 13:15 uur.  
De eerste keer is altijd ‘s middags om zo alle klassen een rustige start te geven. 

Voor het schooljaar 2016-2017 komt er een andere opzet voor de luizencontrole. 
Zou u een mail willen sturen naar: barbara.kooistra@isobscholen.nl zodat ik alle 
luizenouders in 1 keer tegelijk hierover kan informeren.  

 

Gymtassen kleuters 
De speelzaal wordt deze laatste weken gebruikt door groep 8 om de musical te 

oefenen. De gymtassen mogen mee naar huis. Nemen jullie ze na de vakantie 
weer mee naar school? 

 

Groep 1/2a 
Wat een heerlijk laatste thema: Floddertje! 

Alle kinderen herkenden haar meteen! Wat is het toch moeilijk voor haar en haar 
hondje Smeerkees om schoon te blijven! Ze ontsnapte uit haar slaapkamerraam 

en ging via een ladder naar beneden..... helaas kreeg ze wel 
eerst een pot blauwe verf en daarna een pot rode verf over 

zich heen.....ze zag helemaal paars! De ladder hebben we 
meteen in de klas gezet en we zijn er 

nu mee aan het rekenen. Ga op de 
zesde tree staan, 

ga nu twee treden 
naar beneden, op 

welke trede sta je 
nu? We zijn 

ladders gaan 
bouwen in de 
bouwhoek en met 

de Kapla. We 
hebben Floddertje 

gevouwen en haar badkamer nagemaakt. We hebben kleding geknipt en vies 
gemaakt met echt gras en zand. Hoe krijgen we dit nou weer schoon? Met 

schoonmaakmiddelen, maar wat heb je daar veel keuzes in! En als je er teveel 
van gebruikt, stroomt je hele huis vol met bubbels en schuim.... en ook de hele 

straat vol schuim als je de badkraan aan laat staan! We sluiten het thema af met 
een echte modderdag/juffenverjaardag!  

Iedereen een heel fijne en zonnige zomervakantie! 
 

 

 

 



  

 

Groep 1/2b 
De laatste loodjes…..wat is het jaar weer voorbij gevlogen. 

Wat hebben we veel gedaan en geleerd dit jaar.  
We weten ook, net als Floddertje, hoe we bubbels moeten 

maken om weer helemaal schoon te worden. 
Morgen sluiten we ons thema 

“Floddertje” over vies en schoon af met 
een juffendag/modderdag. We gaan 
lekker spetteren en spatteren en 

ontzettend vies worden. Wel allemaal 
duimen voor mooi weer. Wij, de juffen, 

hebben er heel veel zin in! 
Na de vakantie willen we natuurlijk 

starten in een frisse schone klas. Ook 
de materialen verdienen een sopje…. Daar hebben 

we hulp voor nodig. Als iedere ouder één of twee 
dingen meeneemt, dan is de klas in razend tempo 

weer spik en span.  
Groep 1/2b wenst iedereen een hele fijne 

vakantie! 
 

 

Groep 3 

Ondanks het regenachtige weer hebben we een heel leuk schoolreisje gehad in 

Artis! Een speurtocht, een excursie over insecten en natuurlijk hebben we heel 
veel bijzondere, grappige, mooie, aparte dieren bekeken en gevoeld. Voor we het 

wisten was het alweer tijd om naar huis te gaan.  
De cito toetsweken zijn ook achter de rug. Binnenkort nog juffendag. De laatste 
lessen van rekenen, taal en schrijven zijn al in zicht, dus groep 4: we zijn er 

bijna klaar voor!! 
 

 

 

 

 



  

 

Groep 4 
Maandag 20 juni zijn we met de bus naar Artis geweest. Jammer genoeg hadden 

we de hele dag regen, maar dit mocht de pret niet drukken.  
Eerst zijn we bij verschillende dieren gaan kijken en konden de kinderen een 

speurtocht doen. Daarna gingen we patatjes met wat lekkers eten. Na dit eten 
kregen we een excursie over insecten. Dit 

was heel leerzaam. Wisten jullie dat een 
vogelspin ook vervelt, net zoals een slang? 
Deze huid mochten we voelen, het voelde 

heel zacht.  
In de bus weer terug naar school werd aan 

de kinderen gevraagd wat ze van het 
schoolreisje vonden en ze riepen in koor: 

LEUK!!! 
Donderdag 23 juni gingen we in de kas van 

GGZ Heiloo boeketjes maken. 
Op de tafel lagen bloemen die onder andere uit de Buurttuin kwamen. 

Keer op Keer had allerlei vaasjes gebracht waar wij onze boeketjes in konden 
zetten.  

Morgen, woensdag 29 juni, vieren wij 
Juffendag.  

Donderdag 30 juni gaan de kinderen 
allemaal een kijkje nemen in de klas en bij 

de juf of meester die zij volgend schooljaar 
krijgen. Zo komt dit schooljaar al snel aan 
zijn einde. We hebben allemaal nog leuke 

activiteiten voor de boeg, zoals de musical 
van groep 8 bekijken. Helaas nemen we op 

de laatste schooldag afscheid van Jasmijn. 
Zij gaat in Limmen wonen en gaat daar 

dan ook naar school. 
Wij wensen haar daar veel plezier. Allemaal een fijne vakantie. 

 

Groep 5 
Ondanks het slechte weer tijdens ons schoolreisje op donderdag 23 juni hebben 

we toch genoten in het Archeon! We hebben kaarsjes gemaakt, een massage 
gekregen in een Romeins badhuis en ter afsluiting hebben we een echt 

gladiatorengevecht bekeken! We gingen met de hele groep het park rond en dat 
was heel gezellig! Nu de laatste drie weken voor de zomervakantie, waarin 

langzamerhand alle werkboekjes uit raken, maar we toch gewoon nog elke dag 
aan het werk zullen zijn, de juffen hun verjaardag vieren op donderdag 14 juni 

(de uitnodiging volgt nog) en we afscheid moeten nemen van Sophianne. Zij gaat 
nl. na de zomervakantie naar basisschool De Kerkuil in Limmen. Wat zullen we 
haar missen... We maken er nog even drie mooie weken van, en voor jullie 

allemaal alvast een heerlijke zomervakantie! 

 



  

 

Groep 5/6 
Onlangs zijn we naar het Concertgebouw geweest. Dat was nog een hele 

operatie, want door veel oponthoud onderweg misten we de voorstelling. 
Gelukkig zaten veel ouders ruim in hun tijd en konden en  mochten we de 

tweede voorstelling bijwonen. Uiteindelijk waren we dus bijna de hele dag zoet. 
Een heleboel ervaringen rijker kwamen we weer terug in Heiloo. 

Vorige week zijn we naar het Archeon geweest. De 
kreet "Dit is het leukste schoolreisje ooit!" is vaak 
gehoord, en die opmerking dekt dan ook de hele 

lading.  
Volgende week gaan we voor de laatste keer naar de 

tuintjes. Daarna begint, hoewel we natuurlijk gewoon 
blijven doorwerken, dan toch voorzichtig het aftellen 

naar de zomervakantie...  
 

Groep 7 
We hebben een heerlijke dag gehad met groep 5, 
5/6 en 7 in het Archeon. De bootjes waren een 

beetje nat, maar iedereen bleef gelukkig zitten en 
niemand kiepte om. 

In de klas hebben we steeds een dier als thema om 
creatief over te werken. Met elkaar bedenken we hoe 

en met welk materiaal we iets gaan maken. Met rekenen zijn we met 
het laatste blok bezig en halen we de lastige dingen eruit om nog even door te 

spreken. Met spelling en taal doen we dat ook. Dat Spanje en Denemarken 
eigenlijk schiereilanden zijn, daar zijn we ook achter gekomen met 

aardrijkskunde. En als je iets niet weet hoe je dat schrijft of je komt een woord 
tegen wat je niet eerder gehoord hebt is het heel slim het  
even snel op te zoeken met behulp van de computer. Nu gaan we alweer de 

laatste weken in van het jaar. De tijd vliegt. 
 

 

Groep 8 
In groep 8 werken we echt naar het einde van onze Meandertijd toe! We doen 
veel leuke dingen, zoals ons uitje naar het Concertgebouw in Amsterdam, het  



  

 

roeien in Alkmaar en het skaten/skateboarden/longboarden door Ypestein. 

Natuurlijk zijn we druk bezig met de musical. We oefenen iedere dag! De juffen 
vinden dat we ook iedere dag nog moeten werken. Wij vinden dat niet leuk en 

doen net of wij daar helemaal niks van snappen. Waarom laten de juffen ons niet 
de hele dag lol trappen?! 

Oproepje: voor onze musical zoeken we nog enkele attributen: een trompet, 
reddingsboei, meeuw en stuurwiel. Heeft u iets wat we kunnen en mogen 
gebruiken, wilt u dat dan aan juf José of juf Carla doorgeven? 

 

Lezen in de vakantie 
Zomervakantie. Zes weken lekker luieren, heerlijk! Maar 

een boek lezen is wel zo verstandig én leuk! Uit onderzoek 
is gebleken dat kinderen die niet lezen tijdens de 

zomervakantie in niveau vaak achteruit gaan. Vooral voor 
kinderen die moeite hebben met lezen, is het van groot 

belang om in de vakantie te blijven lezen. Lezen in de 
vakantie voorkomt een grote terugval in leesvaardigheid.  

Tips voor de vakantie: 
 Met de app VakantieBieb van de openbare bibliotheek kun je gratis  

e-boeken downloaden voor op je tablet of e-reader.  
 Met de app LuisterBieb kan ook genoten worden van boeken. Een leuke 

afwisseling! 
 Op de website Onderwijsmaakjesamen.nl staan leuke tips om ook op een 

speelse manier bezig te zijn met lezen in de auto. 
 

* * * * * 

Naschoolse cursussen 
Broodje Engels schooljaar 2016/2017 
Extra lessen Engels na schooltijd 

Op onze school wordt, in samenwerking met Happy Homework, extra Engelse les 
gegeven onder de naam ‘Broodje Engels’. Ook volgend schooljaar worden de 
lessen bij ons op school verzorgd!  

De lessen Engels worden gegeven op dinsdag,  van 15.15-16.30 uur.  
De lessen zijn geschikt voor de leerlingen uit groep 1 t/m 8 en worden 

aangeboden met behulp van de Cambridge lesmethode ‘Super Minds’.  
De leerlingen uit groep 1 t/m 3 gaan spelenderwijs aan het werk. Het 

doel van de lessen is de kennismaking met de Engelse taal. Deze lesmethode 
werkt met aansprekende thema's, die passen bij de leerlingen uit groep 1 t/m 3. 

In de lesmethode staan vier dieren centraal die leuke avonturen meemaken. De 
leerlingen leren via liedjes, spelletjes, video’s, kleuren en knippen veel over de 

Engelse taal. 
Met de leerlingen uit de groepen 4 en 5 maken we de eerste stap om 

Engels te gaan spreken én lezen. In de lesmethode staan vier kinderen centraal 
die leuke avonturen meemaken. De leerlingen leren via liedjes, spelletjes en 

video’s veel over de Engelse taal. 
Het doel van de lessen voor leerlingen uit groep 6 t/m 8 is de verwerving 



  

 

van de Engelse taal door te lezen, spreken, schrijven en analyseren. Twee 

kinderen uit de lesmethode maken leuke avonturen in bijvoorbeeld het museum 
mee. Uitbreiding en/of ontwikkeling van de woordenschat, zelf zinnen maken en 

grammatica maken onderdeel uit van de lessen. 
 

Aanmelden? 

Er zijn, bij voldoende aanmelding, lesgroepen met leerlingen uit groep 1 t/m 3, 
groep 4 en 5 en groep 6 t/m 8. 
In ieder groepje zijn voor het volgend schooljaar plaatsen beschikbaar. Als u uw 

kind wilt aanmelden, dan kan dat via het aanmeldformulier op 
www.happyhomework.nl. De eigen bijdrage voor de lessen betreft € 37,50 per 

maand. Eenmalig vragen wij € 25,00. 
 

*  *  *  *  * 
 

 

http://www.happyhomework.nl/


  

 

 

Bijdragen van derden 
 

Kortingsbonnen Kermis Heiloo 
 
Van 30 juni t/m 3 juli is er kermis in Heiloo. De attracties staan weer op het terrein aan de Omloop. Voor de 
kermisliefhebbers zijn er kortingsbonnen beschikbaar via de site www.KermisKorting.nl.  
 

 

http://www.kermiskorting.nl/

