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Sinterklaas blijft toch een feest voor en door de kinderen. Welke kleur de Pieten ook hebben, welke schoenen
de Sint nu aanheeft, alles valt in het niet bij het meebrengen van cadeautjes en uitdelen van lekker snoepgoed.
Wat heeft de ouderraad er weer een prachtig feest van gemaakt voor onze leerlingen. Hulde aan deze ouders
die zich zo ontzettend inzetten om alle kinderen een geweldige dag te bezorgen. En ook al was alles anders
dan anders en werd de Sint niet groots onthaald, het was er niet minder feestelijk om. Alle groepen hebben voor
de Sint opgetreden, zijn verwend en hebben gekke streken met de Pieten uitgehaald. En dat in de prachtig
versierde speelzaal. Juf Sylvia had samen met collega’s de hele zaal omgetoverd tot een heus
Sinterklaasfeestpaleis.
De ouderraad heeft van alle groepen foto’s gemaakt. Deze zullen door de leerkrachten in de schoolapp worden
gedeeld. Op die manier laten we u meegenieten van deze speciale dag.
In deze nieuwsbrief ook aandacht voor een speciaal project in de school. We gaan namelijk een promotiefilm
maken over de school. Omdat de beelden worden verspreid vragen we uw toestemming om te filmen. U moet
actief aangeven of uw kind wel of niet in beeld mag. Verderop in deze nieuwsbrief geven we een uitgebreide
uitleg.
We wensen u een fijne Sinterklaas toe.
Bianca Steman en Patricia Hille

GGD-INFORMATIE
Aangepast test- en thuisblijfadvies voor kinderen van 0 tot en met 6 jaar en hun huisgenoten
Kinderen van 0 tot en met 6 jaar (t/m groep 2) met verkoudheidsklachten en ook koorts en/of benauwdheid
hoeven niet dringend getest te worden. Het kind moet thuisblijven tot het 24 uur koortsvrij is. Het thuisblijfadvies
voor de huisgenoten is aangepast. Vanaf nu geldt dat huisgenoten van deze kinderen niet meer thuis hoeven te
blijven als het kind naast verkoudheidsklachten koorts en/of benauwdheid ontwikkelt. Een kind in de leeftijd van
0 tot en met 6 jaar met verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid moet wel thuisblijven als het ernstig
ziek is of deel uitmaakt van een bron- en contactonderzoek. Dan geldt een dringend testadvies en blijven
huisgenoten in afwachting van de uitslag thuis. Een kind dat ernstig ziek is, moet altijd naar zijn/haar huisarts
gaan voor nader onderzoek. Ook als de huisgenoten zelf klachten hebben, blijven zij natuurlijk thuis en laten
zich testen.
Test- en thuisblijfadvies voor huisgenoten van
kinderen op de basisschool vanaf groep 3 (7 tot en
met 12 jaar)
Voor de huisgenoten van kinderen op de basisschool
vanaf groep 3 (7 tot en met 12 jaar) blijft gelden dat zij
thuisblijven als het kind naast milde klachten ook koorts
en/of benauwdheid ontwikkelt. Zij blijven thuis tot de
testuitslag van het kind bekend (negatief) is.
De nieuwe beslisboom van de GGD, het gehele
schema vindt u onder het kopje ‘nieuws’ in de app.

FILMEN IN DE SCHOOL
Door de huidige coronaproblematiek bent u als ouder niet, of slechts zeer beperkt welkom in de school. Het is
lastig om in contact te blijven en om te laten zien hoe het met uw kind gaat. Ook is het voor nieuwe ouders die
de weg naar de basisschool verkennen, ingewikkeld om zicht op de verschillende scholen in de regio te krijgen.
Atlant Basisonderwijs wil daarom graag per school een mooie film maken om een goed beeld te geven aan
iedereen die de school nog niet kent. Atlant Basisonderwijs is de overkoepelende stichting van meerdere
scholen in Velsen. Ook de school van uw kind valt onder deze stichting.
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In januari starten we met het project ‘Atlant in Beeld’. Naast filmpjes over onze afzonderlijke scholen, wordt er
ook een film gemaakt met beelden van alle verschillende scholen om Atlant als stichting meer bekend te
maken. Deze film wordt geplaatst op de website van elke school en op de website van Atlant, via YouTube.
Wij hebben ‘De Vliegende Cameraman’ gevraagd om (drone)beelden te maken op de scholen van Atlant. Ook
zullen er interviews met directie en leerkrachten worden afgenomen. Een drone zal door de school heen vliegen
om de kijker de ervaring van een rondleiding van de school te geven. Op deze beelden zijn de kinderen wellicht
in vogelvlucht te zien op het moment dat zij aan het werk zijn in de school.
We vragen uw toestemming voor het mogelijk in beeld verschijnen van uw kind. Om uw toestemming aan te
geven kunt u gebruik maken van de schoolapp. U gaat in het menu naar de tegel ‘formulieren’ en opent het
toestemmingsformulier ‘filmen’. Hier kunt u aangeven of uw kind wel of niet in beeld mag komen.
We zullen op de dag van het filmen uw kind een sticker op het shirt geven waardoor het voor de cameraman
zichtbaar is wie wel en niet in beeld mag komen.
Maakt u geen gebruik van de app en wilt u het bericht op papier ontvangen, laat dit dan weten in een mail aan
de schoolleiding. We moeten van iedere leerling een bericht omtrent het filmen ontvangen, of uw kind nu wel of
niet in beeld mag komen.

KERST GEEN DINER MAAR EEN ONTBIJT
Dat alles dit jaar anders is, mag duidelijk zijn. Zo zal er dit schooljaar geen kerstdiner zijn. Uiteraard zorgen we
wel voor een gezellig moment. We hebben samen met de ouderraad gekeken hoe we dat veilig en coronaproof
plaats kunnen laten vinden. Alle leerlingen versieren op school een box. Alle kinderen ontvangen deze box op
school, de boxen zijn door de ouderraad aangeschaft. Dinsdag 15 december gaan de versierde boxen mee
naar huis. De kinderen nemen de box donderdagochtend 17 december gevuld met een lekker ontbijtje mee
naar school.
We begrijpen goed dat een kerstdiner of een kerstontbijt anders is, maar binnen de huidige maatregelen zijn we
blij dat we dit wel kunnen organiseren met elkaar.
Aansluitend aan het kerstontbijt hebben de kinderen kerstviering in de eigen klas. En natuurlijk mogen alle
kinderen in hun mooiste kerstkleding naar school komen op deze dag.
De kinderen zijn wel als gebruikelijk met Kerst om 12:15 uur uit, maar komen alleen in de avonduren niet terug
naar school. In overleg met de medezeggenschapsraad hebben we dit besluit genomen.
Vrijdag 18 december is de laatste schooldag van het jaar en zijn alle
kinderen om 12.15 uur uit.

ZWEMMEN GROEP 6
Donderdag 3/12 was groep 6C van harte welkom in het zwembad voor
Swimming ’s cool.De kinderen hebben verschillende balspelletjes gedaan
en wat natuurlijk het leukste was: van de glijbaan! Ze hebben weer
genoten van dit fijne uitje.

BELANGRIJKE DATA
Zie ook de jaarplanning in de app.

Kerstontbijt en viering
Kerstvakantie
Kerstvakantie

donderdag 17 december 12:15 uur uit
vrijdag 18 december alle groepen 12.15 uur
zaterdag 19 december t/m zondag 3 januari
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