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Genieten! 

Het is weer genieten op het plein. Natuurlijk zijn wij heel blij met 

het zonnetje maar wij zijn ook heel blij met ons tweede Kingveld! 

De ouderraad heeft deze bekostigd nadat bekend was gewor-

den dat het geld deels aan het 

schoolplein besteed mocht wor-

den. Dus alle ouders: bedankt 

voor uw bijdrage! De velden zijn 

non-stop bezet. 

Daarnaast genieten we van het 

opstarten van onze moestuinen. 

Afgelopen vrijdag hebben wij 

van de opbrengst van de Fancy 

Fair (zomer 2019) een bron laten 

plaatsen. Ook bij de moestuinen 

zetten ouders zich in en daar zijn 

wij (en de kinderen) enorm blij 

mee! Fijn om steeds meer ouders 

terug op school te zien. 

 

Smeren, smeren, smeren 

Wij genieten van het zonnetje. De kinderen natuurlijk ook. 

Daarom willen wij u vragen om uw kind zonnebrand mee te ge-

ven of thuis al in te smeren. Ook een extra beker/flesje water mee 

naar school is natuurlijk altijd fijn tijdens warme dagen. 

 

Avondvierdaagse: SAVE THE DATE! (ingezonden) 

In verband met de nog geldende maatregelen rondom evene-

menten is de Avondvierdaagse Driehuis verplaatst naar: 6 t/m 9 

september 2021! 

Inschrijven kan vanaf 24 juni 2021. Informatie volgt binnenkort via  

de schoolnieuwsbrief en hun social media kanalen. 

#avondvierdaagsedriehuis 

 
 

10-minutengesprekken GROEP 1/2 

In de week van 14 juni zijn er gesprekken voor ouders van de 

groepen 1/2. De gesprekken zijn deze keer niet verplicht maar 

facultatief. Wanneer de leerkracht een gesprek wenst, krijgt u 

van de leerkracht een uitnodiging voor het 10-minutengesprek.  

Mocht u niet uitgenodigd worden maar wenst u wel een ge-

sprek, dan kunt u zich vanaf zondag 6 juni 19.00 uur (tot vrijdag 

11 juni 17.00 uur) zelf inschrijven via de schoolapp. 

De gesprekken zullen digitaal gevoerd worden. De leerkrachten 

van de groepen 1/2 nodigen ouders via Teams uit op het adres 

van de ouders dat bij hen bekend is.  

 

10-minutengesprekken GROEP 3 T/M 7 

In de week van 21 juni zijn er gesprekken voor ouders van de 

groepen 3, 5, 5/6, 6 en 7. LET OP! Groep 4 wijkt van deze datum 

af. Juf Maud is op kamp groep 8 en zal daarom de gesprekken 

van groep 4 in de week van 28 juni voeren.  

De gesprekken zijn deze keer niet verplicht maar facultatief. 

Wanneer de leerkracht een gesprek wenst, krijgt u van de leer-

kracht een uitnodiging voor het 10-minutengesprek.  

Mocht u niet uitgenodigd worden maar wenst u wel een ge-

sprek, dan kunt u zich vanaf zondag 13 juni 19.00 uur (tot vrijdag 

18 juni 17.00 uur) zelf inschrijven via de schoolapp. De ouders van 

groep 3 kunnen zich vanaf zondag 6 juni 19.00 uur inschrijven. Dit 

was namelijk al door de leerkrachten met de ouders afgestemd. 

De gesprekken zullen digitaal gevoerd worden. De leerkrachten 

van de groepen 3 t/m 7 nodigen de ouders uit via Google Meet 

op het e-mailadres van de ouders dat bij hen bekend is. 

 

MR-vergadering 

Afgelopen dinsdag hebben wij weer MR-vergadering gehad. 

Samen hebben wij de plannen omtrent de NPO-gelden doorge-

nomen. Er wordt een schoolscan gemaakt. In de schoolscan 

wordt gekeken naar leeropbrengsten en naar ontwikkelingen op 

andere gebieden (sociaal emotioneel, groepsontwikkeling, 

werkhouding, enz.). Deze schoolscan brengt in beeld welke 

groepen, leerlingen of vakgebieden opvallend zijn na twee pe-

riodes van thuisonderwijs. Op de studiedag van 14 juni wordt dit 

in kaart gebracht met alle teamleden. 

Naar aanleiding van deze schoolscan worden er vanuit een 

‘menukaart’ keuzes gemaakt om de NPO-gelden passend voor 

de Toermalijn in te zetten. Een opzet hiervan ligt klaar. Aan de 

hand van de laatste resultaten zullen wij het plan verder afron-

den en wederom voorleggen aan de MR. 

 

Ook de formatie is besproken en MR is hier positief over. Wij zullen 

ouders uiterlijk in de week van 14 juni nader informeren.  

 

Naast de NPO gelden en de formatie hebben wij ook samen 

naar de kalender gekeken. De vorige vergadering hebben wij 

het verzoek gekregen om te kijken naar de vrije vrijdagen voor 

de groepen 1/2. Op dit moment hebben de kleutergroepen 10 

vrije vrijdagen extra in een schooljaar. Het verzoek was om dit 

terug te brengen naar 5 vrije dagen. Dit is gelukt. Samen met de 

oudergeleding van de MR hebben wij de vrije dagen voor ko-

mend schooljaar gepland.  

 

Schoolfoto’s 

Vandaag zijn de schoolfoto’s binnengekomen. Wij zullen het 

morgen uitzoeken en meegeven aan de kinderen. U ontvangt 

een inlogkaart waar verder alle instructies voor het bestellen op 

staan. 

 

Veilig naar school (VVN) 

Verkeer is mensenwerk. Daarom kan iedereen een steentje bij-

dragen aan veiligheid in het verkeer. Speciaal voor ouders en 

kinderen zijn deze vijf 'Vergeet me nietjes' die helpen voor meer 

veiligheid onderweg naar school: 

1. Spreek af op welke dagen jullie samen naar school lopen of 

fietsen.  

2. Toch een keer met de auto naar school? Parkeer iets verderop 

en loop het laatste stukje. 

3. Parkeer waar het mag en waar je kind veilig kan uitstappen.  

4. Veel samen oefenen helpt je kind naar zelfstandige verkeers-

deelname.  

5. Wordt je kind wat ouder? Bespreek dan thuis hoe je omgaat 

met smartphonegebruik in het verkeer en hoe je kind om kan 

gaan met groepsdruk. 

 

Zomerpret Ouder-Kind Velsen (ingezonden) 



De zomer begint eraan te komen! Vanwege de huidige situatie 

en de coronamaatregelen ziet de zomervakantie er voor de 

meeste jongeren en hun ouders misschien (weer) anders uit. On-

danks de omstandigheden, is gemeente Velsen bezig om speci-

aal voor de kinderen en jongeren in Velsen een zomerpro-

gramma op te zetten . Hiervoor heeft de ge-

meente jullie hulp nodig! 

  

Welke activiteiten vinden jullie (of jullie kinderen) belangrijk en 

leuk? Welke activiteiten moeten zeker in het zomerprogramma 

komen?  

   

Ben jij een ouder van een kind onder de 12 jaar? Klik dan op de 

onderstaande link voor de enquête: 

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfDuve2h91pU0.../view-

form 

  

Vul de enquête alleen in als je uit Velsen komt. Als dank voor je 

deelname zullen een aantal waardebonnen verloot worden on-

der de deelnemers. 

 

Agenda: 

Zondag 6 juni: start inschrijving 10-minutengesprekken gr 1 t/m 3 

Donderdag 10 juni: schoolreis groep 3 en 4 

Vrijdag 11 juni: gr 1 t/m 4 vrij! 
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