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Complimenten voor ouders! 

Inmiddels zijn wij al bijna twee weken thuis aan het werk. Thuisblij-

ven met elkaar hebben we al eens gedaan, maar het blijft een 

onwennige situatie voor iedereen. 

Wij zien dat heel veel ouders de begeleiding erg goed oppakken 

en wij willen u hiervoor hartelijk danken! Uw inzet is heel waarde-

vol! U heeft als ouder de ‘taak gekregen’ om uw kinderen te be-

geleiden bij het schoolwerk. Dat kan heel pittig zijn! Hierbij scha-

kelt u veel en snel tussen verschillende andere taken binnen het 

gezin. Dit vraagt veel van u als ouder en ook van uw kinderen. 

Gun uzelf voldoende tijd om te schakelen tussen alles wat u 

moet én wil doen. En onthoud, in de eerste plaats bent u ouder 

van uw kinderen. 

Als ouder is het ook belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. In 

deze situatie is dat nog veel belangrijker, maar misschien wel las-

tiger dan normaal. Sta hierbij stil.  

Vertel elkaar aan het eind van de dag wat je leuk vond aan de 

dag en wat er goed ging. Oog hebben voor wat er goed gaat 

en dit vertellen geeft een goed gevoel. 

 

Lieve ouders, nogmaals dank voor jullie inzet om samen het thuis-

onderwijs voor de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Wij 

wensen jullie heel veel succes komende periode en hopen dat 

wij de kinderen op maandag 25 januari weer op school mogen 

begroeten. 

 

Vandaag krijgen alle ouders een brief n.a.v. de persconferentie 

van afgelopen dinsdag. Ouders van groep 8 krijgen daarnaast 

nog een brief specifiek gericht op het eindadvies. 

 

 
 

 

Citotoetsen 

Indien de scholen op 25 januari open gaan zullen wij op zijn 

vroegst in de week van 1 en/of 8 februari de Cito-toetsen afne-

men. Alle kinderen moeten eerst een week de kans krijgen om 

weer te landen op school en het schoolritme weer op te kunnen 

pakken. Dit is het advies vanuit het PO/VO-overleg van afgelo-

pen maandag. Wanneer de school langer dicht blijft, zullen wij 

opnieuw kijken naar mogelijkheden. Zodra wij meer weten zullen 

wij u uiteraard op de hoogte brengen. 

 

Vervanging juf Kim 

Afgelopen week hebben de ouders van groep 1/2 en 5/6 een 

brief gehad over de vervanging van juf Wendy. Juf Kim zal de 

vervanging van juf Wendy deels invullen. Dit betekent dat juf Kim 

ook op donderdag geen gymles meer zal verzorgen. Meester 

Freek neemt de lessen van juf Kim (tot de zomervakantie) op de 

donderdag over.  

 

Bericht van de bibliotheek (ingezonden) 

Hieronder vindt u een bericht van onze leesconsulent Marijke. 

 

De bibliotheek is tot 19 januari gesloten voor publiek. 

Sinds vorige week is Bibliotheek Velsen gestart met een afhaal-

service in beide bibliotheek vestigingen. Elke klant mag per keer 

3 boeken reserveren en op vaste dagen en tijden komen opha-

len. Een mooie manier voor de leerlingen om leesboeken in huis 

te halen omdat er geen boeken meegegeven zijn uit de school-

bibliotheek. Alle spelregels over de Afhaalbieb staan duidelijk uit-

legt op de volgende website: https://www.bibliotheekvel-

sen.nl/Service/Afhalen.html 

Als je goed weet wat je wilt, kijk dan eerst in de catalogus of het 

aanwezig is in het filiaal waar je het wilt halen. 1 formulier per 

lidmaatschap en per vestiging. Als je geen titels weet maar wel 

genre of onderwerp, maken wij een keuze.  

We wensen iedereen veel leesplezier komende periode en wel-

licht tot ziens! 

 

 
 

Agenda: 

Helaas komen de geplande activiteiten t/m week 3 te vervallen. 
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