Augustus 2013
19 augustus
De eerste schooldag

29 augustus
Teamscholing met het thema GIP

September 2013
6 september
Vrachtauto; les over de dode hoek door rijschool Paul voor groep 6-7-8

13 september
Schoolreis van de groepen 1 t/m 7 naar De Broekerveiling
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17 september
Overleg door de oudergeleding van de MR

Een slang op school!
Biologieles in groep 8A

24 september
Als afscheidcadeau kregen Cees Baart en Harry Lamers samen van het team van de
Benedictusschool een uitgestippelde fietstocht aangeboden inclusief lunch en…een
koffiebreak om 10.30 uur op de Benedictusschool. Na de koffie vervolgden de twee fitte
vutters hun gezamenlijke fietstocht. In twee ploegen werd door het team koffiegedronken met
de heren. Ze zagen er als tevreden 60+ uit

Kanjertraining op 27-09-2013
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Oktober 2013
14 oktober
nieuwe shirt sponsor
16 oktober
Jaarvergadering van de ouderraad

17 oktober
Alle kleuters zijn op bezoek bij AZ
Woensdag 30 oktober kwamen 29 brugklassers even terug
om bij te praten.

31 oktober
Op het servicekantoor van Stichting Flore
wordt ‘de film’ onder toeziend oog van juf
Tineke door de leerlingen Loes en Welmoed
gemonteerd.
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November 2013
1 november
Wolkbreuk boven het schoolplein

12 november
CvB met Algemeen directeuren van Flore tijdens de
lunch

Première FLORE8 filmfestival; promotiefilm Benedictusschool door leerlingen gemaakt
13 november

22 november
Actie voor de FILIPIJNEN
Voor 1 euro werden nagelgarnituurtjes verkocht. De
opbrengst was € 700.
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17 februari
Voorleeswedstrijd en afvaardiging groep 7 werd gewonnen door Valentijn Keijser

inzameling
voedselbank
op 26 november 2013
December 2013
Dinsdag 3 december
kwam Sinterklaas op school. Hetloo was mooi versierd door de versiercommissie.
Optreden
voor
Sinterklaas

Optreden Benedictuskinderen met meester Bach op zondagmiddag 15 december 2013 in de
Kapelkerk aan de Laat samen met het oratorium Bachvereniging Bergen

15 populieren werden gesnoeid op maandag 16 december!
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Januari 2014
De eerste IPADs in de klas
Op 21 januari sloot de directrice namens
de school een overeenkomst met de gemeente
Heiloo om Appeltje-Eitje
activiteiten te organiseren.

BHV: 5 personeelsleden aan het
oefenen op 26 januari

Februari 2014
Schooldirecties nemen afscheid van de wethouder.
Wethouder Jacob Ouderkerken woonde donderdag 20 februari zijn laatste vergadering bij van
het Diro-overleg Heiloo. Drie maal per jaar vergaderen de directeuren van de scholen in
Heiloo samen met de wethouder en de beleidsmedewerker over onderwerpen als prognoses,
huisvesting, vandalisme, gymroosters en gymzalen, verkeer, budget en subsidies etc.
Namens de directies van de scholen overhandigde mevr. T Ruijter-Winder aan wethouder
Ouderkerken flyers met teksten en foto's per school en een prachtig boeket bloemen.

6

Maart 2014
4 maart Leerkrachtenverjaardag en Carnaval.
Een mooie en feestelijke combinatie met gezonde
traktaties en natuurlijk hossen...
Woensdag 19 maart was de Benedictusschool
stemlocatie voor de Gemeenteraadsverkiezing en
op 22 mei nog een keer voor de Europese
Verkiezingen

Kangoeroewedstrijd op 20 maart 2014
April 2014
Op 1 april ontvingen de leerkrachten van de Benedictusschool hun licentie A voor
Kanjertrainer
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4 april
De Grote Rekendag werd geopend met een opiniepeiling
onder kinderen. Bij iedere vraag zochten zij hun antwoord
op de bordjes en gingen daar in de rij staan. Bijv. Hoeveel
x eet je fruit in de week? Sommige kinderen stonden bij
het bordje 0 en anderen bij 5x per week.

8 april Groep 6-7-8 doen mee aan het Knoopmysterie

Op woensdag 16 april werd het meisjesteam van de Benedictus KAMPIOEN van Heiloo en
zij eindigden op woensdag 21 mei in Heerhugowaard bij de regionale kampioenschap als 8e.
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Mei 2014
Op 23 mei werden per groep de winnaars bekend
gemaakt van de deelnemers aan de
W4Kangoeroewedstrijd 2014. Een speciale prijs
ontving Casper Tolsma omdat hij ook de
competitie won van deelnemers van andere
scholen; een jaarabonnement op het tijdschrift
Quest of Pythagoras
Juni 2014
Première van het Knoopmysterie in plaatselijk theater De Beun

Vrijdag 13 juni Avond4daagse
10-13 juni kamp groep 8
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24 en 26 juni Afscheidsmusical
De Trein

Traditie is de klassenlunch groep 8:

Juli 2014
schoolverlaters groep 8

Laatste schooldag 4 juli 2014 Playbackshow
Winnaar van de wisselbeker: groep 5
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