NIEUW SBRIEF

29 oktober 2021

De coronacijfers lopen helaas weer op. Dat betekent ook dat we op school nog alerter zijn en u vragen om bij
een ziekmelding aan te geven waarom uw kind niet naar school kan. We blijven goed ventileren, de kinderen
wassen meerdere keren per dag hun handen en iedere dag worden alle contactpunten goed schoongemaakt.
Bekijkt u ook de beslisboom (bijlage) even, bij sommige verkoudheidsklachten mag uw kind wel naar school en
bij andere weer niet. Uw kind blijft in ieder geval thuis bij koorts, benauwdheid en regelmatig hoesten. Door het
volgen van de richtlijnen zorgen we samen voor dat iedereen zo gezond mogelijk blijft.
Mischa Roberts en Bianca Steman

VAN GRAAN TOT PANNENKOEK
De kinderen van groep 3 hebben het thema van graan tot pannenkoek. Ze brengen eerst een bezoek aan
molen de Zandhaas en begin november aan Boerderij Zorgvrij. Groep 3A en 3B zijn deze week al bij de molen
geweest. Het was toch wel heel indrukwekkend, die grote wieken.

TIJDIG BEGIN VAN DE LESDAG
Aan het begin van het schooljaar stond de bel enige tijd uit. Voor de herfstvakantie is die weer aangezet. En
zoals u wellicht weet gaat de bel voor schooltijd 3x. De eerste keer is om 8:20 uur, dan gaan de deuren open.
De tweede bel, om 8:25 uur is bedoeld als herinning dat de lessen zo beginnen. Bent u als ouder in school/op
het plein dan is het tijd om afscheid te nemen van uw kind. Bij de derde bel, om 8:30 uur, gaan de deuren van
de lokalen dicht en starten de lessen. De leerkrachten nemen het dagprogramma door en beginnen met hun
uitleg.
De laatste tijd merken we dat er steeds meer kinderen na de bel van 8:30 uur binnenkomen. Voor een kind is
dat heel vervelend. We merken dat ze zich ongemakkelijk voelen als alle ogen op ze gericht zijn als ze de klas
binnenkomen. Bovendien missen ze dan informatie over het dagprogramma of het eerste deel van de les.
Daarom het verzoek om ervoor te zorgen dat de lessen ook echt om 8:30 uur kunnen beginnen. Dat is prettig
voor iedereen.

VERLOREN

Gor, uit groep 4A is deze bal (verjaardagscadeau) kwijtgeraakt op school. Wie heeft hem gezien en brengt hem
terug?
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Zit uw kind in groep 4 dan is er een mogelijkheid om mee te doen met het traject
richting de eerste heilige communie. Speciaal voor ouders wordt er een
informatieavond gehouden. U bent op donderdag 25 november om 20 uur van
harte welkom in de Parochiezaal van de Engelmunduskerk in Driehuis. Meer
informatie staat in de bijlage bij deze nieuwsbrief.

SCHOOLDAMTOERNOOI
Damclub IJmuiden organiseert in samenwerking met afdeling Sportloket Velsen het jaarlijkse
schooldamtoernooi 2021 op 17 november.
Om het toernooi veilig te kunnen organiseren, zijn een aantal zaken anders dan normaal, namelijk:
- Het toernooi is voor kinderen uit groepen 5 t/m 8.
- Er kunnen maximaal 18 teams meedoen (meer teams indien plek beschikbaar is).
- Per school is er ruimte voor 3 teams à 4 personen (meer teams indien plek beschikbaar is).
-Inschrijvingen gaan via Maarten Molenaar.
-We hebben een begeleider per team nodig. Graag bij het opgeven aangeven.
Je kunt je kind opgeven door een mail te sturen naar:
maarten.molenaar@atlantbo.nl
Geef hierin aan:
Voornaam:
Achternaam:
Groep:
Begeleider: Ja/Nee Naam:
Telefoonnummer:
Met sportieve groeten,
Maarten Molenaar

BUURTGEZINNEN
Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, brengt Barbara van der Meij de Bie, de coördinator
van Buurtgezinnen, gezinnen die het zwaar hebben in contact met een stabiel gezin in de buurt om elkaar een
handje te helpen. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. Dit voorkomt dat
problemen verergeren en zorgt ervoor dat kinderen positief opgroeien in hun eigen gezin.

Heb je vragen of wil je meer weten over het worden van een Buurtgezin? Je kunt Barbara mailen
via barbara@buurtgezinnen.nl of haar bellen/whatsapp versturen: 06-15647823.
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OPROEP PLEEGZORG
Van 3 tot en met 10 november is de Week van de Pleegzorg. Tijdens deze Week van de Pleegzorg organiseren
de jeugdhulporganisaties sámen met de gemeenten allerlei activiteiten voor pleegouders en pleegkinderen.
De pleegzorg is hard nodig. Er is vooral voor kinderen van 8 jaar en ouder een tekort aan pleegouders.
Wilt u meer weten of u wat kunt betekenen voor deze pleegkinderen, sluit dan op 16 november aan bij de online
informatie bijeenkomst over pleegzorg. Voor meer informatie en aanmelden zie:
https://openjewereld.nu/regio/noord-holland/

BELANGRIJKE DATA
Donderdag 4 november
Maandag 8 november
Donderdag 11 november
Donderdag 25 november
Maandag 29 november

: zwemmen groep 5
: drempeltoets bij een aantal leerlingen in groep 8
: Sint-Maarten
: studiedag, alle leerlingen vrijdag
: MR-vergadering
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