
 

  
2 nov studiedag; alle 

kinderen vrij 
7 t/m 11 nov oudergesprekken 
29 nov MR vergadering   
5 dec  Sinterklaas 

Continurooster; alle 
kinderen vrij om 
14.15 uur 

-------------------------------------------
Kijk voor de  kalender of de 
laatste nieuwtjes op onze 

website. Of volg ons via Twitter. 
------------------------------------------- 
Berichten uit de klas: 

- groep 1/2a  -  groep 1/2b 
- groep 3/4 
- groep 4 
- groep 5 
- groep 6 
- groep 7a – groep 7 b 
- groep 8 

------------------------------------------- 
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Workshop EHBO bij kinderen voor ouders 

Voor het eerst gaan we starten met een cursus voor ouders na 

schooltijd. Het eerste onderwerp is EHBO. 

Voor dinsdag 15 november zijn nog een paar plekken vrij. U kunt zich 

aanmelden door een mail te sturen naar 

anouk.vennik@isobscholen.nl 

 

Verkeersveiligheid 

We merken dat er weer meer kinderen met de auto naar school 

worden gebracht en het dus een stuk drukker is ‘s morgens bij school 

met auto’s. 

Wij willen u vragen uw kind zoveel mogelijk per fiets op lopend naar 

school te brengen. 

 

Sinterklaas 

Onze Sinterklaasviering is dit jaar op 5 december. Op deze dag 

hebben alle groepen een continurooster en is iedereen om 14.15 uur 

uit. Het is de bedoeling dat iedereen deze dag een lunchpakket mee 

heeft.  
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Nieuws uit de bibliotheek 

 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dyslexie – en nu?  
  

Lezen is een belangrijke vaardigheid.  
Maar wat als het niet zo makkelijk gaat, en er een 
vermoeden is van dyslexie? Wat mag je van school 

verwachten?  
Met medewerking van het Regionaal Instituut Dyslexie  

en Remedial Teacher Corine Hemmer. 
 



 

 
 
 
 
 

Datum: Dinsdag 1 november 2016 
Tijdstip: 20.00 uur  
Toegang: € 5,00 (leden bibliotheek) / € 7,50 (niet-leden) 

Kaarten: Verkrijgbaar bij de klantenservice van Bibliotheek Heiloo  
   (reserveren: 072 – 5330670 of via www.bibliotheekheiloo.nl)   
Plaats: Bibliotheek Heiloo, Westerweg 250  
 

Bent u nog geen lid? Sluit dan nú een lidmaatschap af bij Bibliotheek Heiloo en ontvang een gratis 
toegangskaart. 

 
 


