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Corona update 

We zijn blij dat we nog steeds naar school mogen en willen dat 

graag zo lang mogelijk volhouden. Als u twijfelt of u uw kind naar 

school mag sturen, kunt u een actuele versie van de beslisboom 

vinden via deze website: 

 

https://www.boink.info/beslisboom 

 

Wat natuurlijk ontzettend belangrijk is, is dat kinderen thuisblijven 

als iemand in het gezin Corona heeft of als iemand op de uitslag 

van een test wacht.  

 

Gelukkig gaat het met onze leerkrachten, en het houden van de 

1,5 meter afstand van elkaar, heel goed. Sinds afgelopen maan-

dag gebruiken wij zelf ook mondkapjes in de gangen en ge-

meenschappelijke ruimtes.  

 

Nog één verzoek aan u als ouder: wilt u bij het ophalen zo snel 

mogelijk het plein en de stoep verlaten? Dan voorkomen we 

drukte en kan iedereen veilig afstand houden. Wij zien vooral bij 

de onderbouw dat ouders te vroeg komen of na ophalen nog 

even blijven hangen. Wij hebben heel bewust de tijden tussen in- 

en uitgaan van de kleutergroepen verspreid zodat minder ou-

ders elkaar tegenkomen. Graag uw aandacht hiervoor. 

 

Samen houden we De Toermalijn open! 

 

Ouderbijdrage (extra kosten) 

Afgelopen schooljaar heeft de ouderraad een deel van de 

ouderbijdrage niet uit kunnen geven doordat evenementen niet 

door konden gaan. De leden van de ouderraad hadden 

besloten om dit deel te besteden aan iets voor school waar de 

kinderen plezier aan konden beleven. Juf Carla heeft hierover 

advies gevraagd aan de leerlingraad. De leerlingen hebben 

aangegeven voor de bovenbouw graag kunstgras op het 

voetbalveld te willen. Vóór de zomervakantie zijn wij gestart met 

het organiseren hiervan, maar tot op heden is dit nog niet gelukt 

omdat wij niet uitkomen met het budget. Ook de onderbouw 

heeft naar een duurzame inverstering voor iets op het plein 

gezocht, maar zijn hier nog niet over uit. Het geld is dus nog niet 

besteed. 

 

Naar verwachting zullen er bij verschillende festiviteiten extra 

kosten worden gemaakt i.v.m. de nodige maatregelen door 

Corona. Ook het Lustrumfeest staat nog op de planning. 

 

Na overleg met de voorzitter én de penningmeester van de 

ouderraad leek het ons een goed idee om met de 

overgebleven gelden van vorig schooljaar de extra lasten van 

dit schooljaar te bekostigen. Mocht daar geld van overblijven, 

dan wordt later door leden van de ouderraad besloten welke 

bestemming dit gaat krijgen. 

 

Sint-Maarten (ingezonden P E R S B E R I C H T vanuit gemeente) 

Traditiegetrouw vieren we op 11 november het Sint-Maarten-

feest in onze regio. Ondanks de geldende coronamaatregelen 

ziet de GGD, als onderdeel van de veiligheidsregio Kennemer-

land, geen aanleiding de viering te verbieden. Zoals het er nu 

naar uit ziet kan het Sint-Maartenfeest dus doorgaan!  

 

We  houden bij de viering wel rekening met dat wat er leeft on-

der onze inwoners. Niet iedereen voelt zich op dit moment pret-

tig bij veel verschillende mensen die aanbellen. Toch moet het 

voor de kinderen vooral een leuk feest zijn. Natuurlijk houdt ieder-

een zich aan de geldende maatregelen. Onderstaand een aan-

tal tips die hier op aansluiten.  

 

Voor de lopers: 

- ga in kleine groepjes  

- met zo min mogelijk volwassenen 

- houdt afstand, ook van de kinderen  

 

Voor de uitdelers: 

- geef verpakte traktaties 

- zet buiten een lampion of windlicht neer, of hang onder-

staande ja-poster op zodat de kinderen kunnen zien dat zij wel-

kom zijn 

- geef 1,5 meter van de deur aan, bijvoorbeeld met stoepkrijt 

- corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en doe niet open 

 

Behoort u tot een risicogroep? 

- overweeg dan om niet mee te doen en hang eventueel onder-

staande nee-poster bij de deur 

 

Mochten eventuele nieuwe coronamaatregelen consequenties 

hebben voor de viering van Sint-Maarten dan laten wij dit zo snel 

mogelijk weten via onze website www.velsen.nl.  

Onderstaande afbeeldingen zijn als poster te downloaden via de 

website (www.velsen.nl). 

 
 

Schoolzwemmen 

De nieuwe maatregelen die afgelopen dinsdag genomen zijn, 

treffen ook de bezoekers en alle leden van de zwemverenigin-

gen van zwembad De Heerenduinen. Zwembad De Heerendui-

nen zal met ingang van 4 november om 22.00 uur twee weken 

sluiten. 

Dinsdag 3 november liet de rijksoverheid nog weten dat er een 

uitzondering zou worden gemaakt voor zwemlessen aan kin-

deren t/m 12 jaar. Dit is ook gecommuniceerd naar de gebrui-

kers.  Helaas is vandaag gebleken dat dit is teruggedraaid. 

Ook het schoolzwemmen kan de komende twee weken géén 

doorgang vinden.  

 

Agenda: 

Maandag 9 nov t/m vrijdag 13 nov: 10-min. gesprekken 3 t/m 8 

Woensdag 11 nov: Sint-Maarten 

Vrijdag 13 nov: groep 1/2 vrij! 

 

http://www.velsen.nl/

