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Minder goed bereikbaar 

Het voelt op dit moment goed in de school en we ervaren rust in 

de groepen. Achter de schermen werken wij echter hard om de 

onderbezetting op te vangen, zo waren afgelopen week meer-

dere collega’s thuis in quarantaine i.v.m. een positieve PCR-test. 

Door deze onderbezetting staan ambulante leerkrachten extra 

voor de groep. Wij kunnen hierdoor soms minder goed bereik-

baar zijn. Het is mogelijk dat u ons rond de start- en eindtijden 

van de schooldag telefonisch minder goed kunnen bereiken. 

Op dit moment staan wij buiten om de kinderen/ouders te ont-

vangen. Wanneer de telefoon niet opgenomen wordt, vragen 

wij u op een later moment terug te bellen. Wij hopen op uw be-

grip. 

 

Zelftesten groep 6 t/m 8 

Het dringende advies aan leerlingen van groep 6, 7 en 8 om 

twee keer per week preventief een zelftest te doen vervalt. Leer-

lingen uit deze groepen krijgen hierdoor in principe geen zelftes-

ten meer mee naar huis. Wel blijft het advies om bij klachten een 

(zelf)test te doen.  

 

Wilt u toch graag een (preventieve) zelftest doen bij uw zoon 

en/of dochter uit groep 6 t/m 8, dan kunnen de kinderen via de 

leerkracht zelftesten ontvangen. 

 

Schoolreisje 

Hoera! We mogen weer op schoolreis. We gaan met alle groe-

pen op donderdag 19 mei op schoolreis. De groepen 1 t/m 4 

gaan naar de speeltuin Linnaeushof en de groepen 5 t/m 7 gaan 

naar Duinrell. De bussen voor de groepen 5 t/m 7 staan rond 

08.30 klaar en zullen zo snel mogelijk (rond 08.45) vertrekken. Het 

zou fijn zijn als u deze dag uw kind echt om 08.20 uur op school 

laat komen, zodat we zo snel mogelijk kunnen vertrekken. De 

groepen 1 t/m 4 zullen deze dag iets later op de ochtend in de 

bussen stappen. Alle kinderen verzamelen en starten gewoon in 

de klas.  

De groepen zullen allemaal rond 15:30 uur weer op school zijn. 

Verdere informatie volgt later dit schooljaar.  

 

Schooltuinen 

Vorige week zijn de tuintjes achter school weer helemaal klaar-

gemaakt voor het voorjaar. Juf Henny heeft samen met een 

aantal kinderen uit groep 3-4 onkruid gewied en boerenkool ge-

oogst. Thuis hebben een aantal kinderen heerlijk gekookt met 

boerenkool: van stamppot boerenkool tot boerenkoolchips!  

 

 

Kinderverkiezingen 

Gister was het zover en waren de kinderverkiezingen in de bo-

venbouw. We zijn heel benieuwd hoe de stemmen van de kin-

deren zich zullen gaan verhouden tot die van de volwassen in-

woners van de gemeente Velsen. 

Vorige week is er op alle scholen een stembus gebracht met 

daarin allerlei posters, telformulieren, stembiljetten en rode stem-

potloodjes. 

 

We hebben de belangstelling getrokken! Want naast het goed 

bezochte kinderdebat in de schouwburg, waarbij de verkiesbare 

partijleden de kinderen goed serieus namen, stonden we giste-

ren weer in de belangstelling. De krant kwam bij ons op school 

langs. Lees het artikel op de site van de IJmuider Courant: 

https://www.ijmuidercourant.nl/cnt/dmf20220316_92334817  

 

 
 

Traktaties 

Wij krijgen de laatste tijd wel eens vragen over traktaties. Graag 

informeren wij u over afspraken die wij op school hebben 

rondom traktaties. Vanwege versoepelde maatregelen rondom 

corona hoeven traktaties niet meer voorverpakt te zijn, dit mag 

natuurlijk nog wel steeds.  

Daarnaast merken wij dat veel traktaties uit (meerdere soorten) 

snoep of hartige snacks bestaat. Op dit moment besteden wij 

tijdens het thema ‘Mijn lijf’ in verschillende groepen extra aan-

dacht aan (on)gezond eten. Wij stellen het op prijs wanneer u 

met trakteren rekening houdt met de hoeveelheid en de ge-

zondheid van de traktatie. 

 

Op zoek naar ideeën voor gezonde traktaties, lunches of tussen-

doortjes? Neem dan een kijkje op deze site  http://www.gezond-

trakteren.nl/  

 

Atlant Baantheater 

Heb jij lesbevoegdheid en ben jij op zoek naar een geweldige 

kans om op één van onze scholen binnen ons bestuur te werken? 

Dan ontmoeten wij jou graag! Op 6 april houdt Atlant Basison-

derwijs het eerste Atlant Baantheater. Wij ontvangen je in het 

Thalia Theater om je te inspireren met een lezing gegeven door 

Prof. Dr. Jelle Jolles over “Executieve functies en het onderwijs: 

handvatten voor de praktijk”. Daarna vertellen wij graag over de 

talloze mogelijkheden die Atlant biedt. Meld je aan via www.at-

lantbaantheater.nl. 

 

Wil je nu al meer weten over Atlant? Bekijk dan onze video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3SBZj41_Rg  
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Boom geplant 

Donderdag 3 maart heeft groep 6 samen met de gemeente 

(Duurzaam Velsen) op het plein een boom geplant. Het is be-

langrijk verdere klimaatverandering te voorkomen. Met het plan-

ten van de extra bomen maken ze dat zichtbaar. De eerste serie 

bomen planten ze graag op schoolpleinen binnen de ge-

meente Velsen. Zo maken ze leerlingen bewust van het com-

plexe probleem van klimaatverandering en de omslag naar 

duurzame energie. Zij zijn immers de volgende generatie die de 

gevolgen van klimaatverandering gaan voelen. 

 

 
 

Kangoeroewedstrijd 

Vandaag was een spannende dag voor kinderen van groep 5 

t/m 8: het was de dag van de wereldwijde wiskundewedstrijd. 

Deze wordt Kangoeroewedstrijd genoemd. Kinderen die reke-

nen leuk vinden en er ook goed in zijn, konden zich opgeven. Er 

hebben zich maar liefst 35 kinderen opgegeven. De opdracht 

was om binnen 50 minuten 24 verhaalsommen op te lossen. Dat 

viel niet mee, want het zijn natuurlijk niet de makkelijkste som-

men! Er waren flink wat zuchten te horen tijdens het werk, maar 

iedereen ging weer met een tevreden gevoel terug naar de klas. 

Dit jaar konden we voor het eerst ook digitaal meedoen. Dat 

werkte fijn voor de kinderen en het betekent ook, dat we minder 

lang op de uitslag hoeven te wachten. 

 

 
 

Agenda: 

Schoolvoetbaltoernooi (gr. 5-8) t/m 14 april 

Vrijdag 25 maart: groep 1 t/m 4 is vrij 


