NIEUW SBRIEF
BELANGRIJKE DATA
Vrijdag 18 november
Donderdag 24 november
Vrijdag 2 december

Ontruimingsoefening
studiedag (alle kinderen vrij)
Sinterklaasviering

OPROEP TSO-VRIJWILLIGER
Wij zijn op zoek naar uitbreiding van ons team. Met name op maandag en donderdag is hulp hard nodig.
Interesse? Of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Sylvia Roessink (sylvia.roessink@atlantbo.nl ).

SINTERKLAASVIERING
Morgen komt Sinterklaas aan in ons land. En gelukkig zal hij ons dit jaar ook op school met een bezoek
vereren. Dat is op vrijdag 2 december.
Op deze bijzondere dag is er voor de kinderen in de groepen 5 tot en met 8 geen TSO. Zij gaan tussen de
middag met de leerkracht naar buiten. Dat betekent wel dat we de dag inkorten en kinderen uit de groepen 5 tot
en met 8 om 14:00 uur al uit zijn.
In de kleutergroepen wordt dit jaar niet ingespeeld op de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal maar volgen we
het Sinterklaasthema van de Kleuteruniversiteit: Boer Boris en het paard van Sinterklaas. Onze kleuters worden
in dit thema uitgedaagd om creatieve (en soms technische) oplossingen te verzinnen voor de problemen die
ontstaan in dit thema.

Komende maandag (14 november) gaan de kinderen in de groepen 5 tot en met 8 lootjes trekken, u krijgt dan
ook een brief met een toelichting.
Meer gedetailleerde informatie over de Sinterklaasviering vindt u in de volgende nieuwsbrief.
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SINT MAARTEN
Ook dit jaar hebben onze jongste leerlingen trots hun lampion laten zien aan de vrijwilligers van het
studiecentrum. Na het zingen van “Kijk mijn lichtje” hebben ze allemaal al een snoepje gekregen.

*

VUURWERK
Normaal gesproken is vuurwerk een onderwerp voor de decembermaand. Maar in de buurt wordt nu al veel
vuurwerk afgestoken (na schooltijd), door relatief jonge kinderen (vanaf groep 5). We zien regelmatig
gevaarlijke situaties ontstaan omdat de kinderen die het vuurwerk afsteken dit zonder om zich heen te kijken
van zich af gooien.
We snappen dat vuurwerk een aantrekkingskracht heeft op kinderen maar willen u toch vragen mee te werken
aan een veilige omgeving voor iedereen. Wellicht is dit een mooi onderwerp voor een gesprek met uw kind.
Uiteraard besteden we er ook in de groepen aandacht aan. En in groep 8 komt bureau Halt, net als andere
jaren, langs om goede voorlichting te geven.
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ALS U EEN STEUNTJE IN DE RUG KUNT GEBRUIKEN
Soms lukt het even niet alleen. Kinderen opvoeden is soms een behoorlijke uitdaging. Loopt u gerust even
binnen bij ons inloopspreekuur als u een vraag heeft. Op 30 november is Carolyn aanwezig, om 8:30 uur in
lokaal 1 (het eerste kleuterlokaal). Heeft u eerder hulp nodig, laat het ons dan weten, dan kunnen wij het eerste
contact leggen.
En wist u dat het Sociaal Wijkteam Velsen met u mee kan denken bij bijvoorbeeld geldzaken? Zij zijn
bereikbaar via www.swtvelsen.nl en hun advies is gratis. Wij hebben ook contact met het Sociaal Wijkteam en
kunnen daar een aanvraag doen voor een budget voor kinderen die in armoede leven. Wilt u daar gebruik van
maken, geef dit dan vooral bij ons (de leerkracht, ib of directie) aan, en laat ons zo uw steuntje in de rug zijn.

OPROEP SINTERKLAASACTIE
Graag vragen wij uw aandacht voor onderstaande actie.
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Fijn weekend,
Mischa Roberts en Bianca Steman
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