NIEUW SBRIEF
BELANGRIJKE DATA
Dinsdag 22 november
Donderdag 24 november
Woensdag 30 november
Vrijdag 2 december

schoen zetten op school
studiedag (alle kinderen vrij)
inloopspreekuur zorgteam
Sinterklaasviering

SINTERKLAASVIERING
Nog even en dan is het weer zover de Sint en zijn Pieten komen op school.
Dat is voor uw kind natuurlijk weer extra spannend. De afgelopen 2 jaar hebben we gemerkt dat het voor de
kinderen veiliger en prettiger voelt om eerst naar binnen te gaan en dan bij Sinterklaas op “visite” te gaan.
Daarom hebben wij er ook nu voor gekozen om geen intocht te doen maar een uitzwaaimoment met u als
ouders/verzorgers erbij.
Wij verwachten de Sint en zijn Pieten op vrijdag 2 december in de speelzaal die helemaal omgetoverd is voor
het grote feest!
U kind gaat die ochtend gewoon als altijd met de juf mee naar binnen. Samen met de juf (groep 1 tot en met 4)
gaan ze naar het grote feest in de speelzaal. (Foto’s worden er wel gemaakt mocht u dit niet willen geef dit dan
even door aan de leerkracht).
De kinderen hoeven geen tussendoortje mee. De ouderraad zorgt 2 december voor wat lekkers.
Dit jaar willen we de Sint en zijn Pieten uitzwaaien met u en de kinderen, op het grote plein om 12.15 uur. Dit
geldt voor de groepen 1 t/m 4, de andere groepen hebben nog surprises tot 14.00 uur.

MEDIA WIJSHEID
Vorige week heeft groep 6 meegedaan met de week van de Mediawijsheid.
De nodige basisvaardigheden zijn in spelvorm aan bod gekomen, zoals
privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. De kinderen zijn zelf ook aan de slag
gegaan met het verzinnen van nepnieuws. Sommige kinderen hebben
overtuigende nepnieuw-berichten bedacht.
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BEEBOT
In de groep van juf Maaike oefenen de kinderen met programmeren en tafelsommen tegelijk. Hiervoor
gebruiken ze een Beebot. Dit is een soort robot die precies de route gaat lopen die jij invoert. Je moet dus niet
alleen het antwoord op de tafelsom weten maar ook de stappen die de robot moet uitvoeren. De kinderen
moeten dus goed vooruitdenken. Met hulp van elkaar gaat dat best al goed.

EVEN VOORSTELLEN
In de bijlage stelt ons preventief zorgteam zich graag aan u voor. Op 30 november, vanaf 8:30
uur, zit Carolyn klaar om al uw vragen te beantwoorden. Dus heeft u opvoedvragen of maakt u
zich zorgen
om uw kind. Stap gerust even de school in. Carolyn zit in lokaal 1, naast groep 1-2A.

BEZOEK ZANDHAAS EN ZORGVRIJ
Van graan tot pannenkoek. Zo heet het onderdeel van Erfgoed Velsen waar de Franciscusschool jaarlijks aan
meedoet met de groepen 3. Naast een bezoek aan molen de Zandhaas (voor het meel) is de groep ook bij
boerderij Zorgvrij geweest (voor de melk). Daarna hebben ze genoten van het maken en vooral opeten van de
pannenkoeken.
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DAMTOERNOOI
Afgelopen weekend hebben 2 teams van de Franciscusschool met veel plezier meegedaan aan het
damtoernooi.

NIEUWS VAN DE GEMEENTE
LAATSTE KANS OM ENERGIETOESLAG AAN TE VRAGEN
30 november 2022 is de laatste dag waarop u de energietoeslag kunt aanvragen bij gemeente Velsen. Dit is
een eenmalig bedrag van €1.300. Inwoners met minstens 1 maand een laag netto inkomen tussen 1 januari
2022 en 31 maart 2022 komen mogelijk in aanmerking voor de energietoeslag. Kijk voor de voorwaarden en
meer informatie op velsen.nl/energietoeslag-voor-lage-inkomens. Aanvragen doet u via onze website, met het
papieren formulier dat u bij de balie van het gemeentehuis kunt halen of door een e-mail te sturen
naar energietoeslag@velsen.nl.
In de bijlage nieuws over de actie “Velsen laat niemand in de kou staan”

Fijn weekend,
Mischa Roberts en Bianca Steman
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