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Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief met informatie over de wegwerkzaamheden aan de Zeeweg en aanvullende 
informatie over het aanstaande voetbaltoernooi. 
 
Mischa Roberts en Bianca Steman  
 

  

RAPPORTEN EN GESPREKKEN  
Vandaag zijn de rapporten met onze leerlingen meegegaan naar huis. U kunt nu zien hoe het met uw kind in de 

afgelopen maanden is gegaan op school, en welke ontwikkelingen er zijn doorgemaakt. 

Mede door uitval door quarantaines of afwezigheid van zowel leerlingen als leerkrachten is dit een uitdagende 

periode geweest. We gaan graag met u in gesprek over de afgelopen periode en bespreken de voortgang van 

uw kind. U heeft zich inmiddels voor de gesprekken kunnen inschrijven via de gesprekkenplanner in de 

schoolapp. 

 

  

WERKZAAMHEDEN ZEEWEG 
Op maandag 24 januari 2022 is er gestart met de werkzaamheden groot onderhoud aan de Zeeweg in 
IJmuiden. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met maandag 4 april 2022.  
Weersomstandigheden kunnen effect hebben op deze planning. De aannemer informeert de omwonenden als 
de planning verandert en deze erg verschilt met onderstaande planning. Ons is gevraagd deze informatie ook 
met u als ouder te delen. 
In dit bericht informeren en brengen wij u op de hoogte van enkele wijzigingen in de uitvoering van de 
werkzaamheden. 
 
De Zeeweg is volledig afgesloten van 29 maart 06:30 uur t/m 31 maart 17:00 uur. Er is dan geen mogelijkheid 
om verkeer over de Zeeweg door te laten. U kunt de voor u bekende routes volgen buiten de Zeeweg om de 
wijk in en uit te komen (zie kaart in de bijlage). De trottoirs zijn begaanbaar. 
Wij verzoeken u om rekening te houden met het brengen en halen van de kinderen naar school. We vragen u 
om bij de verkeersregelaars over te steken. Daarnaast vragen we u dit ook te bespreken met uw kind, wanneer 
hij/zij alleen naar school gaat. 
 
De werkzaamheden die worden uitgevoerd in de laatste fase zijn: 

· Dinsdag 29 maart   Frezen asfalt en aanbrengen kleeflaag 
· Woensdag 30 maart   Aanbrengen asfalt 
· Donderdag 31 maart   Aanbrengen markeringen en boren putten. 

 
Parkeren op de Zeeweg is niet mogelijk 
De bereikbaarheid van de woningen aan en rondom de Zeeweg zal op deze 3 dagen niet mogelijk zijn u wordt 
verzocht om u auto elders te parkeren tot de asfalteerwerkzaamheden klaar zijn. 
 
Overlast & technische informatie 
De werkzaamheden worden met zorg uitgevoerd. Toch is enige overlast niet te voorkomen. Wij vragen hiervoor 
uw begrip. Voor vragen of technische informatie tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de 
projectbegeleider, mevrouw Y. Blokker-Metselaar via het telefoonnummer 06-40848889 
 

  

VOETBALTOERNOOI 
Maandag 14 maart gaat het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor het basisonderwijs in Velsen weer van start op 
de velden van VV IJmuiden. Bijna 1500 leerlingen staan jaarlijks te trappelen om in de 4 verschillende 
categorieën (meisjes 5/6 & 7/8 en jongens 5/6 & 7/8) te strijden om de felbegeerde titels. Alle basisscholen uit 
Velsen nemen met minimaal een team deel aan dit toernooi. 
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Het toernooi vindt plaats na schooltijd in de middag en begin van de avond en duurt meer dan 4 weken. De 
finale vindt jaarlijks plaats in het stadion van Telstar en staat gepland op 14 april van ca. 18:00 – 20:00 uur. 
Sportloket Velsen en de schoolvoetbalorganisatie hebben er weer zin in! 
 
Er wordt gespeeld op sportpark Schoonenberg bij VV 
IJmuiden 
Tolsduinerlaan 8 1981 EC Velsen-Zuid 
 
De finales worden gespeeld op donderdag 14 april 2022 
hoofdveld van SC Telstar sportpark Schoonenberg / 
Velsen-Zuid 
 
Bij de groep 5 en 6 kan alleen met 6-tallen worden 
ingeschreven met 2 reserves. Bij groep 7 en 8 kan alleen 
met 8-tallen worden deelgenomen met 3 reserves. Indien 
een school problemen heeft met het creëren van een 
meisjes team groep 7 en 8, mogen zij meedoen met de 
jongens. Het is niet toegestaan om jongens mee te laten 
doen met een meisjesteam. 
Voor leerlingen uit groep 5 en 6 kan alleen met jongens 6-tallen en meisjes 6-tallen ingeschreven worden. 
 
Aanmelden kan bij meester Maarten: maarten.molenaar@atlantbo.nl  
 
 
 

  
In de bijlage: 

- Activiteiten boerderij Zorgvrij – voorjaarsvakantie 2022 
- Kaart werkzaamheden Zeeweg  
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