Jaarverslag: Benedictus in Beeld 2015-2016
Augustus

Bij het begin van het nieuwe schooljaar
een nieuwe tafeltennistafel

ook

Start van het continurooster

Het team vergadert jaarlijks in de
vakantie om een goede start voor te
bereiden.

Chromebooks voor Topondernemers (wereldoriëntatie)

Digitaal tijdeperk is aangebroken op de
Benedictusschool. De kinderen volgen via Onlineklas de zaakvakken met de methode Topondernemers. Een
dekkend wifinetwerk werd aangelegd in de eerste schoolweek en de mobile devices kwamen de school in.
Groep 7 digitaal

10 september
Wij mochten met groep 8 deelnemen aan de archeologische
opgravingen in het Zuiderloo. Toen wij daar aankwamen
bleken twee medewerkers van het Jeugdjournaal ook
aanwezig te zijn om een item te maken over deze
opgravingen door de kinderen.
Zij volgden een jongen van de Radboudschool, maar onze
kinderen zijn zeker in beeld op de achtergrond. Daarnaast
zijn Mirlanda en Robin geïnterviewd.

11 september: schoolreis
De start: mooi weer, bussen op tijd en ook wel
een beetje spannend voor veel kinderen en een
enkele ouder. Het programma was geslaagd en
alle reisjes zijn fantastisch georganiseerd door de
leden van de Ouderraad. Enorm bedankt!
Het Enkhuizer Sprookjesbos voor de groepen 1-2,
het Zuiderzeemuseum voor de groepen 3-4-5; de
groepen 6-7-8 met de bus naar Amsterdam,
verder met de boot over het IJ, via een loopbrug
een bezoek brengen aan het Muiderslot.

September
Schade/vandalisme op het dak -> Regen in de school

Woensdag 23 september gingen de kinderen
uit groep 7 om 12.00 uur op pad i.v.m. de
verkoop van de Kinderpostzegels.

Raar, maar waar
Thema van de Kinderboekenweek en opening op het plein op 7
oktober 2015

Thema reizen: Gastles op 8 oktober in groep 6 door twee stewardessen

27 oktober 2015: Poetsbus; groep 8B poetst het best de tanden

Bij maar liefst 44 kinderen is de
mondgezondheid bijzonder
goed verbeterd. Dit is een
uitzonderlijk hoog aantal. Deze
verbetering staat direct in
verband met eet- en
drinkgewoontes

Benedictus en Promovenda RUG
Donderdag waren Nanda en Theresia
op uitnodiging aanwezig op de
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) om
de verdediging van het proefschrift
'Curious Minds in the classroom' door
A. Wetzels bij te wonen. Reden:
Het team van de Benedictus heeft
langdurig en intensief deelgenomen
aan het Talenkrachttraject
Wetenschap en Techniek. De invloed
van Video Feedback Coaching voor
leerkrachten in lessen Wetenschap en
Techniek stond centraal in het
onderzoek dat o.a. op de Benedictus plaatsvond: welke interventie van de leerkracht bij activiteiten van
Wetenschap en Techniek leidt tot beredeneerd vragen door kinderen?
De Benedictus staat als deelnemer aan het onderzoek vermeld in het proefschrift. Het gehele
scholingstraject en onderzoek heeft ons veel en ver gebracht: enthousiaste leerlingen, een vaste plek op
het rooster èn de Benedictus heeft de status van Vindplaatsschool Wetenschap en Techniek.
We kwamen donderdag geïnspireerd en weer met nieuwe vragen terug.

Overlijden Els Harkmans 4-11-2015

Dag Lieve Els
Zoveel gedaan……….bergen verzet
We zullen jouw betrokkenheid bij zoveel dingen
op onze school nooit vergeten.
Wij wensen André, Denise, Remco, Merel en Debbie veel
sterkte!
Kinderen, ouders en team Benedictusschool Heiloo.

4 november
Terugkomavond groep 8

11 november
Op woensdagavond 11 november is het startsein gegeven voor de permanente verlichting van de Witte
Kerk. Tijdens Sint Maarten heeft Emma van Dijken, leerlinge van de Benedictusschool uit Heiloo, onder
toeziend oog van vele schoolkinderen de verlichting van de kerk ontstoken.
16 november: Terreur
Op 16 november hielden mensen in de hele
wereld 1 minuut stilte om de slachtoffers te
gedenken van de terroristische aanslag in
Parijs van vrijdag 13 november. De kinderen
verzamelden zich rond de vlaggenmast en er
volgde een indrukwekkende minuut van stilte.

3 december
Sinterklaas bezocht met 2 zwarte pieten de kinderen van de Benedictusschool

9 december
Groep 8 leerlingen bezoeken PCC Oosterhout

9 december werd Hetloo door de versiercommissie in Kerstsfeer gebracht

Op 17 december stond de kerstviering in het teken van Verlangen en ‘s avonds was er muzikale omlijsting
door een ouderkoortje in de klassen tijdens het diner op school

MR-leden Tamara en Dennis ‘geïnstalleerd’

5 januari
Bezoek Nieuwe Kerk in Amsterdam gr 7 op 5 januari

6 januari 2016
Typcursus geslaagd; het jaar goed begonnen!
Bas, Joey, Ward, Jannaika, Docent Jan Willem
Iris, Tamara, Juliette, Sofie, Pipeijn, Ian, Daan,
Noémi

6 januari
Kanjertraining Team voor licentie B

21-januari
Via sport@school maken de kinderen van de Benedictusschool kennis met verschillende sporten zoals
afgelopen week een basketbaltraining voor groep 8.

12 februari
Muziekschool op bezoek bij de Benedictus

Februari
De brandweer komt voorlichting geven
in groep 7

Februari 2016
Britt Haanstra uit groep 7 vertegenwoordigt de Benedictusschool bij de Nationale Voorleeswedstrijd in de
bibliotheek van Heiloo.

17 februari
Leerkrachten naar Symposium
Rekenen in een digitaal tijdperk

9 maart
Werkplekken creëren in
Hetloo

17 maart
22 kinderen uit groep 5 t/m 8 doen
mee aan de jaarlijkse
Kangoeroewedstrijd.

Maart
De week van de lentekriebels.
In groep 7 schrijven de kinderen
complimenten op elkaars rug. Om van
iemand anders te kunnen houden,
moet je natuurlijk eerst van jezelf
houden.

18 maart
In de rij voor vaccinatie aan de Holleweg. Dat moet toch
anders kunnen?

1 april
geen toiletpapier gebruiken en doorspoelen
i.v.m. verstopping

6 april
Directeur Benedictus met samen vestigingsmanager Erica Jaasma volgen een IKC dag op locatie bij Laterna
Magica te Amsterdam.

Grote Rekendag

13 april Het meidenteam van groep 6 heeft de tweede plek veroverd bij het schoolvoetbal o.l.v. hun
coaches Huib van Velthoven en Arjen Maaskant.

11 mei
Afscheid juf Marion Zuurbier op

Feestweek juni 2016 45 jaar met het thema Cultuur

24 mei
Uitslag Kangoeroewedstrijd deelnemers 2016

17 juni
Googletraining en contact met Dutch Country
Manager van Google Education Grainne Phelan

Dinsdag 5 juli was de musicalavond van groep 8 A en donderdag 7 juli was de musicalavond van groep 8B.
De musical was ‘Herrie op het eiland’. Aansluitend werd afscheid genomen met een hapje en een drankje
en kregen de kinderen na een persoonlijk woordje een fotoboek mee naar huis.

Vrijdag 8 juli
De kleuters brachten op uitnodiging van Bas Lawant een dagje door op de
camping in Bakkum. Met de middag begon het te regenen en keerden ze
allemaal terug naar school

12 juli
Afscheid van de dislocatie Oost
Groep 5 van juf Stephanie en
groep 6 van juf Marian

Euromovers brengt alle spullen

14 juli

Laatste schooldag Playbackshow, de winnaars!

Sten Ullers en Kevin Lugtenberg

