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Beste ouders/verzorgers, 
 
De eerste week is voorbij gevlogen! Voor de allerjongsten was het even wennen maar gelukkig ging het aan het 
eind van de week steeds beter. We hebben ook de vele mooie foto’s van de bruggen bekeken. Verderop in 
deze nieuwsbrief leest u hier meer over. 
Heeft u al gezien dat de papierbakken weer buiten staan? U kunt uw oud-papier dus weer inleveren. De 
opbrengst daarvan is voor de ouderraad!  
 
 
Mischa Roberts en Bianca Steman  
 

  

BELANGRIJKE DATA 

 
Maandag 5 september  start inschrijving startgesprekken 

Woensdag 7 september inleveren formulieren startgesprekken 

Donderdag 8 september ouder informatieavond groep 8 

Dinsdag 13 september  Schoolfotograaf 

 

 

  

SCHOOLFOTOGRAAF 

 
Volgende week zal onze website weer actuele informatie bevatten. In deze nieuwsbrief 

alvast de belangrijkste activiteiten waaronder de schoolfotograaf. 

Op dinsdag 13 september komt de schoolfotograaf! We beginnen met de groepen 6 en 

direct de broertjes/zusjes foto’s. Daarna volgen de andere groepen en we eindigen 

met de groepen 8. De gymlessen komen die dag te vervallen. 

 

  

FOTOWEDSTRIJD 
 

Wat hebben we veel foto’s ontvangen. Wat leuk dat zoveel kinderen 

hebben meegedaan. En wat er zijn er toch veel verschillende 

bruggen. Jullie hebben het de jury niet makkelijk gemaakt. Zij komen 

nog een keer bij elkaar om de winnaar te kiezen. We zijn benieuwd. 

 
 
 

 

  

INSCHRIJVING STARTGESPREKKEN 

 
Maandag, vanaf 9 uur, kunt u inschrijven voor de startgesprekken. Dat doet u via de knop Schoolgesprek in 

onze schoolapp. Deze startgesprekken zijn op woensdag 14 september vanaf 8:30 uur. Ter voorbereiding vult u 

het formulier in dat u inmiddels heeft gekregen. Zorgt u ervoor dat dit formulier uiterlijk woensdag weer op 

school is? Dan kunnen de leerkrachten zich goed voorbereiden. 
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 SPORTIEVE BERICHTEN 

 
Geen zwemdiploma? 

Zit uw kind in groep 6 of hoger en heeft het nog geen zwemdiploma dan kan uw kind meedoen aan de gratis 

“Vangnet” zwemlessen. Om te bepalen op welk niveau uw kind zwemt is er op woensdag 7 september om 17 

uur een voorzwemmoment in zwembad de Heerenduinen. U kunt uw kind hier persoonlijk voor aanmelden door 

een mail te sturen naar ykrol@velsen.nl of door telefonisch contact op te nemen met de receptie van het 

zwembad via 0255-531888. 

 
Geen Pierloop maar wel Sponsorloop voor het goede doel 

Helaas is er ook dit jaar geen pierloop. Maar er is een alternatief. Op zondag 25 september is er een 

sponsorloop voor Kika bij Crossfit. Met een miniloop voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar en een korte 

kinderloop (1000m) voor kinderen van 6-12 jaar. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u meer informatie. 

 
 

INFO DYSLEXIE 

 
Op 20 september wordt er ook een online workshop “dyslexie, hoe help ik mijn kind”  gegeven van 19.30 tot 

21.30 uur, voor ouders, leerkrachten en ib’ers. 

Meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden is te vinden op onze website: Activiteiten Archive - 

Passend Onderwijs IJmond 

 
 

   

OPROEP 1 

 
Welke (groot)ouder vindt het leuk om kinderen te helpen bij het leren lezen? U begeleidt steeds een kind 

tegelijk en maakt daarbij gebruik van Bouw!, een gebruiksvriendelijk computerprogramma. Per kind staat er 

ongeveer een kwartier oefentijd ingepland. U kunt aangeven welke tijd u beschikbaar bent. Wanneer u 

interesse heeft of vragen, kunt u dit aangeven bij de leerkracht of een mail sturen naar Careline Klesser 

( taalc.franciscus@atlantbo.nl ). 

 

 
 

   

OPROEP 2 LUIZENPLUIZEN 

 
In de meeste groepen hebben we het aantal luizenouders op orde. Maar voor de volgende groepen zoeken wij 

nog ouders die in de tweede week na iedere vakantie om 8:30 uur een uurtje beschikbaar zijn om de groep van 

hun eigen kind te controleren. Heeft u interesse, geef dit dan door aan de leerkracht van uw kind. 

Groep 1-2 a (2 ouders), groep 1-2b (1 ouder), groep 1-2c (2 ouders), groep 1-2d (3 ouders), groep 1-2e (2 

ouders) en groep 6b (1 ouder). 

 

 
 


