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Een enerverende week, waarin zieke collega’s elkaar afwisselden. Gelukkig konden we alle groepen van een
leerkracht voorzien hoewel dat om behoorlijk wat kunst- en vliegwerk vroeg. Sommige collega’s waren niet eens
zozeer zelf ziek, maar moesten in quarantaine door een huisgenoot met koorts. Een leerkracht is dan namelijk
niet welkom in de school. Ook voor u als ouder nogmaals de oproep: als er een huisgenoot met koorts is, dan
moet iedereen thuisblijven, ook de kinderen. Bij twijfel: bekijk de beslisboom, die u kunt vinden onder het kopje
nieuws. Uiteraard kan en mag u ook altijd naar school bellen om te overleggen. Liever een keer te veel bellen,
dan niet bellen met alle gevolgen van dien.
Het uitvallen van verschillende collega’s maakt het openen en sluiten van de hekken tot een ware uitdaging.
Gelukkig denken collega’s mee en zorgen zij samen voor twee groepen, zodat de leerlingen op worden
gevangen, maar ze zorgen er ook voor dat de hekken open zijn.
Weet dat het geen onwil is als de hekken per ongeluk iets te laat opengaan. Soms sta je in je eentje en moet je
de telefoon opnemen, de voordeur opendoen en zorgen dat aan beide kanten de hekken openstaan. Het is dan
extra vervelend als je dan ook nog een grote mond krijgt, omdat u als ouder “zelf wel bepaalt aan welke kant u
het plein afgaat”, dan helpt dat niet mee. We rekenen echt op ieders hulp.
Er was deze week ook onduidelijkheid over het wel of niet doorgaan van zwemmen voor Swimming is cool.
Hierdoor hebben enkele leerlingen wel zwemkleding meegenomen, maar ging het zwemmen helaas niet door.
De informatie kwam pas aan het eind van middagpas binnen, dat kan gebeuren. Voorlopig zijn alle
zwemactiviteiten voor de aankomende twee weken afgelast.
Mocht u buiten de schooltijden een leerling komen halen of brengen dan weet u de weg naar onze groepen 8
heel goed te vinden. Klopt u even op het raam? Dan weet de betreffende leerling van deze groep dat hij uw
vraag even aan komt nemen.
Geniet van het weekend, ook al zal dat grotendeels rond uw huis plaatsvinden.
Bianca Steman en Patricia Hille

WEL OF GEEN MONDKAPJES
De afgelopen week wordt de vraag om het dragen van een mondkapje vaker gesteld door ouders. Als
leerkrachten worden wij geadviseerd om dat niet te doen in het contact met kinderen. Mimiek en het gezicht van
de leerkracht is van groot belang in het contact met de kinderen.
Mensen die de school betreden vragen wij wel om tijdens het lopen door de gangen een mondkapje te dragen.
Ook personen van buitenaf die iets komen maken of producten komen leveren, worden verzocht een
mondkapje te dragen.
Voel u uiteraard vrij om een mondkapje te dragen bij het betreden van het schoolplein. We verplichten u niet,
maar alles wat we samen kunnen doen om het virus onder controle te houden en voor de kinderen de scholen
open te houden, vinden wij van het grootste belang.

OOGSTFEEST GROEPEN 6
Dit schooljaar verliep het schooltuinenproject heel anders
dan gebruikelijk. Toch hebben wij dit traject met elkaar
afgesloten, door le3kker appelmoes te maken samen.
De kinderen gingen onder begeleiding van de stagiaire
Nienke aan de slag met het schillen en snijden van de
appels.
Het recept moest goed worden gelezen om de juiste
hoeveelheden toe te voegen. Het resultaat was een
heerlijke appelmoes. Bij sommigen was deze al op voordat
het mee naar huis ging.
Lekker smullen dus. En wellicht kan u uw zoon of dochter
dit weekend ook aan de slag zetten voor nog een lekkere
portie.
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SINT EN KERST
Op dit moment buigen we ons als school ook over het bezoek van de Goedheiligman en de kerst. De Sint komt
uiteraard de school bezoeken, maar zal dat uiteraard op een manier doen die passend is binnen de
maatregelen. We zijn blij met onze actieve ouderraad die zo meedenkt om het voor de kinderen een feest als
vanouds te maken. We kunnen u wel alvast meedelen dat we Sint dit jaar niet groots ontvangen op het plein.
De kinderen starten als gebruikelijk in de eigen groep.
Meer informatie volgt uiteraard binnenkort.
Om kerst feestelijk en op een juiste manier te vieren is een grotere uitdaging. Alle niet noodzakelijke
verplaatsingen worden op dit moment ten zeerste afgeraden. Of we een kerstdiner als gebruikelijk kunnen
organiseren is nog helemaal de vraag. Weet dat we als team zoveel mogelijk denken in oplossingen en zoeken
naar mogelijkheden die wel kunnen en veilig zijn voor iedereen. We houden u op de hoogte.

STUDIECENTRUM
Oproep vrijwilliger studiecentrum
Voor ons studiecentrum zijn wij op zoek naar iemand die op maandag en/of donderdag onze groep vrijwilligers
kan komen versterken. Onze bibliotheek is in het studiecentrum gevestigd. Hier komen dagelijks kinderen om
boeken te lenen. Er wordt gebruik gemaakt van een digitaal uitleensysteem. In principe zijn er per dag twee
vrijwilligers aanwezig. Op maandag en donderdag staat er momenteel één vrijwilliger en is er dus nog plek. De
werkzaamheden bestaan uit:
•
•
•
•

innemen en uitlenen van boeken
boekenkasten netjes houden
boeken die stuk gelezen zijn, weer in orde maken
boeken rondom een thema uitzoeken wanneer daar vraag naar is

Mocht u, net als de Franciscusschool, lezen erg belangrijk vinden en wilt u een actieve bijdrage leveren aan de
leesontwikkeling van de kinderen, neemt u dan contact op met Careline Klesser (careline.klesser@atlantbo.nl).

LOST AND FOUND
Josephine uit groep 7a is haar jas kwijt. Weet u iets meer, neem dan contact op met de school.
Dikke donkerblauwe winterjas, capuchon met bontkraag. H& M, maat 146/152.

BERICHT VANUIT DE GEMEENTE: SINT MAARTEN IN DE GEMEENTE VELSEN
Traditiegetrouw vieren we op 11 november het Sint Maartenfeest in onze regio. Ondanks de geldende
coronamaatregelen ziet de GGD, als onderdeel van de veiligheidsregio Kennemerland, 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 onder onze inwoners. Niet iedereen voelt zich op dit
moment prettig bij veel verschillende mensen die aanbellen. Toch moet het voor de kinderen vooral een leuk
feest zijn. Natuurlijk houdt iedereen zich aan de geldende maatregelen. Onderstaand een aantal tips die hierop
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 onderstaande ja-poster op zodat de kinderen kunnen zien
dat zij welkom zijn
- geef 1,5 meter afstand van de deur aan, bijvoorbeeld met stoepkrijt
- coronagerelateerde klachten? blijf binnen en doe niet open
Behoort u tot een risicogroep?
- overweeg dan om niet mee te doen en hang eventueel onderstaande nee-poster bij de deur.
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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. Hier kunt u ook via een link de posters als
pdf bestand downloaden om zelf uit te printen.

DROGE BROEKEN IN DE KAST
Beste ouders,
Ongelukjes kunnen gebeuren en dat is niet erg, want dan doen we gewoon even droge kleren aan.
Sommige kinderen hebben dat zelf mee, maar als dat niet zo is, dan hebben wij ook altijd wel iets.
Uw kind krijgt dan even kleren van school en het is dan de bedoeling dat u dat weer schoon mee naar school
geeft. Als iedereen dat doet, blijft onze voorraad droge broeken op peil.
Op dit moment is onze kast helaas leeg. Het kan zijn dat uw kind een ongelukje had en dat u vergeten bent de
kleding weer mee naar school te geven.
Wilt u even thuis kijken of u nog kleding van ons heeft en dat eventueel mee geven aan uw kind?
Of ... heeft u nog broeken die uw kind niet meer past en die u toch weg wil doen ... graag voor onze drogebroekenvoorraad.
Alvast bedankt, de leerkrachten van de kleutergroepen.

BELANGRIJKE DATA
Zie ook de jaarplanning in de app.
Oefening ontruimen hele school 14.00 uur
Ouderraad vergadering

dinsdag 10 november
dinsdag 24 november
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