NIEUW SBRIEF

8 januari 2021

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar
2021. Helaas wederom vanuit een dichte
school. Dat neemt niet weg dat we met alle
collega’s u het beste en alle goeds
toewensen voor dit nieuwe jaar. Een jaar
waarin we hopelijk op enig moment weer
voorzichtig terug kunnen naar het oude. Tot
die tijd houden we vol en werkt u thuis
samen met de kinderen aan alle opdrachten
die via google classroom aangeboden
worden.
In deze nieuwsbrief aandacht voor de
keuzes die we maken gedurende deze
periode van sluiting van de scholen. Ook
vindt u informatie van de bibliotheek.
Bianca Steman en Patricia Hille

ONLINE LESGEVEN
Inmiddels hebben we de eerste week online onderwijs er weer opzitten. Een week waarin we de routine van de
vorige lock-down periode weer hebben opgepakt. Net als de vorige periode hebben we met alle Atlantscholen
afgesproken om vooral in te zetten op de basisvakken (rekenen, spelling, taal en lezen). De reden daarvan is
onder andere dat er in veel gezinnen een Chromebook of ander device gedeeld moet worden. Bovendien
kunnen we van de leerlingen niet verwachten dat ze zelfstandig nog meer uren invullen en van ouders niet dat
ze hun kind nog meer uren begeleiden bij het maken van hun schoolwerk. In de meeste gezinnen moet het
verplicht thuis werken immers gecombineerd worden met het thuis onderwijs. Er zijn ook kinderen die boffen, zij
beschikken thuis bijvoorbeeld over meerdere devices of hun ouders zijn goed in staat om te helpen. Speciaal
voor hen zal ook een keuzeprogramma klaarstaan. Ook kinderen die wel zelfstandig genoeg zijn kunnen daar
gebruik van maken.

NOODOPVANG
Het zal u in de media niet ontgaan zijn. De noodopvang zit overvol, ook bij ons op school. Uitbreiding van de
noodopvang is niet mogelijk. Onze leerkrachten hebben immers ook hun eigen groep waar ze het online
programma aan moeten geven.
Daarom hebben we besloten de noodopvang voor leerlingen die alleen komen voor ondersteuning met leren en
maken van schoolwerk halve dagen te laten komen Dit gaat komende maandag al in.
De leerlingen die om een andere reden gebruik maken van de noodopvang kunnen we nog wel op de
gebruikelijke schooltijden opvangen.

DEPENDANCE, FRANCISCUS 2
De kerstvakantie is ook altijd even een momentje om terug te blikken op de afgelopen periode. Zo ook op de
dependance, die we officieel Franciscus 2 noemen. De start verliep niet vlekkeloos maar inmiddels is iedereen
gewend en loopt het goed. De leerkrachten geven aan dat de rust in het gebouw heel fijn is, de hal kan altijd
gebruikt worden en er wordt veel samengewerkt. Dat laatste horen we ook terug bij onze leerlingen. Zij geven
aan dat het eigenlijk één grote groep 6 is geworden. En ook zij vinden de rust en ook ruimte met buitenspelen
heerlijk. De meeste kinderen zijn eraan gewend om zelfstandig naar school te komen of naar huis te gaan. Voor
enkele gezinnen is het combineren van ophalen op 2 locaties nog wel een logistieke uitdaging.
We gaan binnenkort de plannen maken voor volgend schooljaar. Wat we nu al weten is dat het in ieder geval
gaat om 20 groepen en dat we dus weer gebruik moeten maken van de Franciscus 2. Welke groep(en) daar
dan leskrijgen weten we op dit moment nog niet. Heeft u daar wel ideeën over, neemt u dan gerust contact op
met de directie of de MR.
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LESSEN HAPPY HOMEWORK INHAALPROGRAMMA
Na de kerstvakantie zullen de lessen met het inhaalprogramma van Happy Homework gewoon doorgaan. De
lessen vinden op de reguliere tijden plaats.
Om 14:30 uur worden alle leerlingen die dit betreft bij de hoofdingang door de juffen opgehaald en om 16.00 uur
weer naar de deur gebracht. U hoeft niet aan te bellen, de leerkrachten van Happy Homework zorgen zelf dat
zij bij de deur aanwezig zijn om de leerlingen op te vangen voorafgaand aan de les en naar de voordeur te
brengen om 16.00 uur.

TOCH KERSTONTBIJT
Creatief kijken naar wat wel kan en mag. Door het voortijdig sluiten
van de scholen kon het geplande kerstontbijt helaas niet doorgaan.
Van verschillende gezinnen ontvingen we een berichtje hoe zij
hebben gekeken naar wat wel kan en mag. Hele creatieve
oplossingen zijn er gevonden. Zo heeft een van de gezinnen met
de prachtig versierde ontbijtdozen aan tafel gezeten en een gezellig
ontbijt met elkaar gehad.
Twee gezinnen wisten buiten, op afstand van elkaar, maar toch
samen, het kerstontbijt te vieren.
De gezelligheid bracht hen samen. De zon straalde om dit mooie
moment te ondersteunen.

LEZEN
Bericht voor ouders van kinderen die oefenen met het
programma Bouw!
Tijdens de vakantie en de lockdown is het belangrijk om te blijven oefenen met Bouw!.
Zeker nu de oefenmomenten op school zijn weggevallen, moet er thuis vier keer per week een kwartier per keer
geoefend worden.
Mocht uw kind een toets moeten doen, kan dat ook online. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met
Careline Klesser (careline.klesser@atlantbo.n).
==============================================================
LEZEN, LEZEN, LEZEN
Wist u dat het heel belangrijk is dat kinderen tijdens de kerstvakantie en de lockdown blijven lezen? Zeker de
kinderen uit groep 3 en 4 moeten eigenlijk dagelijks lezen, anders is er een terugval te verwachten. Wij hopen
dat u ook nog de tijd kunt vinden om uw kind(eren) voor te lezen.

DE VOORLEESEXPRESS
Unieke hoorspelen fundraising van Rotaryclub Santpoort voor VoorleesExpress Velsen
De Rotaryclub Santpoort zamelt geld in voor de VoorleesExpress Velsen met de verkoop van prachtige
hoorspelen, ingesproken door topacteurs. Er is keuze uit 24 cd-titels. Voor iedereen is wat wils: van literatuur tot
een spannend verhaal voor jong en oud.
Met de aankoop van een hoorspel steun je de VoorleesExpress Velsen. Je geeft
kinderen van 2 tot 8 jaar de kans om te werken aan hun taalachterstand door samen
te lezen met vrijwilligers van de VoorleesExpress Velsen. Zo krijgen taal- en
leesplezier een vaste plaats in het gezin.
Wees er snel bij, want de oplage is beperkt! Een aantal voorbeelden van hoorspelen
zijn: Erik of het klein insectenboek, Tirza, Oeroeg en de Ontdekking van de Hemel.
Geluidsfragmenten zijn te horen op http://hoorspelfabriek.nl/
Bestellen van de hoorspelen kan via de fundraising website van de Rotary.

BELANGRIJKE DATA
Zie ook de jaarplanning in de app.
Tot en met 17 januari scholen dicht.
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