Augustus 2014
18 augustus
Vakantieverhalen tijdens
koffiedrinken in HetLoo

De eerste schooldag in groep 4

Groepen 6/7 en 7 brengen het schooljaar
door in de dislocatie Benedictus-Oost aan
de Sluijsweijdt in Plan-Oost
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25 augustus
Benedictus genomineerden Ice Bucket Challenge: Juf Helen, meester Paul en meester Ivo

Op de foto de drie genomineerde
leerkrachten Ice Bucket Challenge
voor de actie A.L.S.
Het doel van de actie is besproken met
alle kinderen en de actie is zo populair
dat we aan niemand van de
toeschouwers hoefden uit te leggen
wat de bedoeling was. Iedereen heeft
wel iemand in de eigen kring die is
genomineerd. Om 15.30 uur was het
zover.

12 september
Monumentendag Heiloo
Groep 8 bracht een bezoek aan de
Willibrordusstichting. Mika van der Ende en Piet
Bot zijn achter-achterneven en hun beider
betovergrootvader (de opa van de oma van
Mika is ook de opa van de opa van Piet). Hij is
de aannemer die in 1928 het gehele
Willibrordus complex heeft gebouwd. Op de
foto staan ze bij de geplaatste eerste steen
waar de naam van hun betovergrootvader Piet
Bot is geschreven. Piet links, Mika rechts.
Mika en Piet

13 september
Schoolreis kleuters naar Tuitjehorn
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Oktober Opening Kinderboekenweek op het plein

Kinderboekenweek; de kleedjesmarkt op woensdag
Kopen en verkopen van boeken

Kanjertraining in groep 3
Vertrouwen
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Vrijdag 3 oktober (i.p.v. 4)
Samen met het schoolorkest vierden we Dierendag
en de gedenkdag van Sint Franciscus van Assisi.

22 oktober
39 brugklassers kwamen even terug op school om
hun eerste periode te evalueren
Ieder jaar komen de brugklassers van de
Benedictus na de herfstvakantie terug op school
om met leerkrachten en vooral hun 'oude'
klasgenoten te praten over hun eerste ervaringen
in de brugklas. Er werd in vier groepen eerst
geëvalueerd en o.a. deze onderwerpen kwamen
ter sprake: De zit trap; tweetalig onderwijs;
kluisjes; huiswerk; fietsmaatjes; vriendschappen;
groepsgrootte; introductieweek etc.
Het was het was fijn om iedereen weer even enthousiast terug te zien op school.

31 oktober
Juf Marleen neemt na 10 jaar afscheid
en gaat werken op het Circuit van
Zandvoort. In juni ging het teamuitje
naar Marleen in Zanvoort!
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10 november
Instructiebijeenkomst met GGD over
controle hoofdluis

24 november
Inzamelingsactie Voedselbank

26 november
Informatieavond over Andere Schooltijden.
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Schoolplein dislocatie ligt er warm bij onder
een deken van bladeren

1 december
De kinderen van de Benedictusschool richtten maandagochtend een tentoonstelling in met
prachtige surprises door en voor elkaar gemaakt. Welke surprise ze krijgen is voor de meeste
kinderen nog een verrassing. Ouders en kinderen genoten in ieder geval van deze
‘werkstukken’ die thuis zijn gemaakt.

18 december
Kerstconcert 2014 in De Ter Coulsterkerk
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Spaarvarken legen van de ‘collecte’
gehouden tijdens het kerstconcert 2014 .
Er werd een bedrag van € 515,35
opgehaald!

7-8 januari
Verhuizing gr 7 naar Benedictuslocatie en gr 5 naar dislocatie. Groep 8 mag omhoog naar 2e
vverdieping.

12 januari
Inventarisatie behoefte peiling continurooster o.l.v.
de MR

14 januari
Studieavond team en Visie 2015-2019
bespreken en overleggen met elkaar.
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15 januari 2015
Groep 6 op bezoek bij de
Burgermeester

Woensdag 28 januari
Typdiploma via Dompvloet op
school gehaald!

Donderdagmiddag ontvingen wij Matthew Keegan van KANO persoonlijk, die een gastles
kwam geven in groep 8. Dat kon mede dankzij de KANO kit die door Martijn beschikbaar
werd gesteld voor deze pilot. Stichting Flore was vertegenwoordigd door de Voorzitter van
College van Bestuur en de ICT-communicatiemedewerker.
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Maandag 9 februari
Dewi Dijkstra wordt gekozen tot de nieuwe
voorleeskampioen van Heiloo.

Maandag 9 februari
Kunstexpositie tussen 18.00 uur en 19.00 uur.
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Vrijdag 13 februari
Leerkrachten dag en Carnaval
Groep 5

18 februari
Advertentie in Uitkijkpost met de
vier scholen van Stichting Flore
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Gezamenlijke ouderavond met
Stichting Forte over :
Appeltje- Eitje beleid

13 maart
Afscheid van de Voorzitter Raad van
Toezicht, Peter Roemer.
Een spetterende middag met een Culturele
voorstelling Boomwhakalaa / Caribisch
gebied.

17 maart
Auditdag op de Benedictusschool. Met Inspectieogen naar je eigen school kijken samen met
een collega directeur en de trainer van de audit.
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18 maart
Verkiezingen /stembureau Provinciale Staten, locatie Benedictusschool

23 maart
Studiereis directeur naar
Glasgow /Schotland

26 maart
Grote Rekendag Meten en Weten

1april
Zoals ik u eerder heb beloofd, stuur ik u een uitnodiging toe van Onlineklas, dé digitale
uitgeverij voor het PO: wij verzorgen gratis een workshopmiddag op 1 april bij Oscars in
Scheveningen. Grap of geen grap?
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10 april
Schoolvoetbal bij HSV meisjes
groep 8

26-29 mei
Kamp groep 8 bezoekt voor de
15e keer de Fekonsieskuur.
Begeleiding Paul-Helen Ivo
Theresia en vader John

Sport en speldag kleuters; Koen
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Begin juni
De Poetsbus bezocht gedurende
vijf dagen onze school. Cees van
der Veer met moeder Helen en
de mondhygiëniste

18 en 19 juni
Kampnachtje aan de Zeeweg
met groep 6-7

Typediploma gehaald door tweede
groep Benedictuskinderen en één
leerling van een andere school.
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29 juni
Aanmodderen tijdens
Modderdag bij de kleuters

Dinsdag 30 juni
Afscheid ouders Tussenschoolse Opvang i.v.m. invoering continurooster

Musical groep 8

2 juli
Playbackshow 2 juli gewonnen door Tibo en Siem
met het nummer Papaoutai van Stromae
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Teamfoto juni 2015

Schoolverlaters 2015
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