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Oh nee. Dat is onze eerste reactie als ’s morgensvroeg onze telefoon gaat. Meestal is dit dan een collega die 
aangeeft echt niet te kunnen werken. Vervolgens gaan wij op zoek naar een oplossing. Is er een collega zonder 
groep? Kan een collega extra komen werken? Is er iemand beschikbaar in de invalpool? Komt het uit als we 
een groep opdelen? Dit alles proberen we in korte tijd uit te zoeken om tot een goede oplossing te komen 
waarbij de kinderen gewoon naar school kunnen komen en les krijgen. Helaas komt het steeds vaker voor dat 
we echt geen oplossing hebben en dat we u een bericht moeten sturen dat uw kind geen les heeft. We kunnen 
ons voorstellen dat uw reactie vervolgens hetzelfde is als onze eerste reactie. Oh nee! Weer opvang regelen 
en/of uw werkzaamheden aanpassen. Het lerarentekort is regelmatig voelbaar, voor ons allemaal. Helaas 
hebben we geen snelle oplossing. De vervanging van onze zwangere collega’s is gelukkig wel bijna rond, 
volgende week zullen we u vertellen hoe dat geregeld is. 
 
Mischa Roberts en Bianca Steman  
 

  

SINT-MAARTEN  
Donderdag (11 november) laten we de schermen zakken voor de ramen 

van ons studiecentrum. De kinderen van groep 1 t/m 4 laten dan, onder 

begeleiding van hun leerkracht tussen 10:45 uur en 11:40 uur hun 

zelfgemaakte lampion zien in het studiecentrum. Uiteraard krijgen zij, na 

het zingen van een Sint-Maarten liedje, een snoepje.  

De afgelopen weken hebben de kinderen met hulp van papa’s, mama’s en 

stagiaires prachtige lampionnen gemaakt. De lampionnen hebben nu nog 

een mooi plekje in de klas hebben gekregen. Natuurlijk nemen de kinderen 

hun lampion volgende week donderdag mee naar huis. 

En uiteraard vertellen we ook het verhaal van Sint-Maarten.  

 

  

KLOKKIJKEN OP SCHOOL 
Tijdens de rekenlessen 

wordt regelmatig aandacht besteed aan het klokkijken en 

krijgen de kinderen daar ook rekensommen mee. U kunt uw 

kind thuis helpen door af en toe tussendoor te oefenen. 

In groep 3 gaan de kinderen de komende week al starten 

met het aflezen en intekenen van de halve uren. 

In groep 4 leren de kinderen naast de hele en halve uren ook 

de kwartieren. En nu niet alleen op een gewone, analoge 

klok, maar ook op de digitale klok. 

In groep 5 leren de kinderen ook de 5 minuten en 10 minuten 

aflezen en intekenen, op de gewone klok en digitaal. 

In groep 6 hebben de kinderen het klokkijken al aardig onder 

de knie en gaan ze uitrekenen hoe lang iets duurt, of wat de 

eindtijd is of juist de begintijd van iets. 

Ook in groep 7 gaan de sommen over tijdsduur, maar dan 

wordt er ook gerekend met minuten en seconden. 

 

 

 

U kunt uw kind thuis goed helpen door af en toe tussendoor te vragen hoe laat het is. 
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DUBBELZESKAMP 
  
Op 28 en 29 december mogen alle kinderen van groep 3 tot en met 8 meedoen aan de Dubbel6kamp Velsen, in 
sporthal Zeewijk.  
 
De opzet ziet er als volgt uit:  
● Op dinsdag 28 december wordt er een ochtend- en een middagprogramma aangeboden aan de leerlingen 
van groep 3, 4 en 5. De teams bestaan uit min. 6 leerlingen en een begeleider. 
 ● Ook op woensdag 29 december wordt er een ochtend- en een middag programma aangeboden voor 
leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. De teams bestaan uit min. 8 leerlingen en een begeleider. In beide 
categorieën kunnen max. 4 kinderen extra toegevoegd worden.  
Let op: Een team met minder dan het minimale aantal deelnemers kan niet ingedeeld worden.  
 
Voor groep 3 t/m 5 zijn dit dus max.10 kinderen per team en voor groep 6 t/m 8 max. 12 kinderen per team.  
 
Inschrijven kan dit jaar op twee manieren: 

1. Via maarten.molenaar@atlantbo.nl (Vermeld duidelijk voornaam, achternaam, groep en mailadres in de 
mail) zodat je tijdig de informatie ontvangt 

2. òf nieuw: zelfstandig als ouder/begeleider via: www.sportpasvelsen.nl/dubbel6kamp-2021. Er is wel 
altijd een begeleider nodig, dus doen wij een dringend beroep op jullie als ouders. Het zou erg jammer 
zijn, als een team kinderen niet ingeschreven kan worden. 

 
Ruim voor de kerstvakantie wordt de indeling en het schema bekend gemaakt. 
 
Voor meer informatie over het programma kunt u mailen naar Jerry van Akkeren, e-mailadres 
jvakkeren@sportsupport.nl.  
 
Met vriendelijke groet,  
Maarten Molenaar 
Vakleerkracht bewegingsonderwijs 
Franciscusschool 
                                       

 
 

  
  

 
BELANGRIJKE DATA  
 
Maandag 8 november  : drempeltoets bij een aantal leerlingen in groep 8 
Donderdag 11 november : Sint-Maarten groep 1-4 
Donderdag 25 november : studiedag, alle leerlingen vrijdag  
Maandag 29 november  : MR-vergadering 

http://www.sportpasvelsen.nl/dubbel6kamp-2021

