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Beste ouders/verzorgers, 
 
Alweer de laatste week voor de herfstvakantie, met een mooie afsluiting van de Kinderboekenweek. 
We zien dat kinderen enthousiast worden van de mooie boeken die wij voorlezen. In de boekhandel een boek 
uitkiezen is soms lastig, gelukkig is de bibliotheek gratis voor kinderen en kun je volop boeken uitproberen. De 
bibliotheek is ook in de herfstvakantie open. 
 
Met het intreden van de herfst en het herfstweer neemt ook de kans op verkoudheid en corona helaas weer toe. 
Als we met z’n allen alert blijven en preventief testen bij klachten dan kunnen we de uitval van leerkrachten en 
het missen van lesdagen voor kinderen zoveel mogelijk beperken. 
 
Op dit moment hebben al 3 leerkrachten een positieve zelftest. Zij zijn met meerdere groepen in aanraking 
geweest. Daarom krijgen alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 dinsdag of woensdag een zelftest mee. U kunt 
die gebruiken als uw kind klachten ontwikkelt. Laten we hopen dat dit niet zo is en we iedereen na de 
herfstvakantie weer in goede gezondheid kunnen verwelkomen. 
 
Mischa Roberts en Bianca Steman  
 

 

BELANGRIJKE DATA 
 

Woensdag 12 oktober afsluiting Kinderboekenweek: kleedjesmarkt van 12:15 tot 13 uur 

Zaterdag 15 oktober herfstvakantie 

 

 

  

KLEEDJESMARKT 

 
U komt toch ook boeken kopen op onze kleedjesmarkt? Uit verschillende klassen hebben kinderen zich al 
opgegeven om hun boeken te verkopen. We verkopen ook een aantal boeken voor volwassenen. De opbrengst 
hiervan is voor de ouderraad! 
 

 

  

SCHOOLFOTO’S 

 
Woensdag 26 oktober is het zover. Dan worden de schoolfoto’s weer verkocht in de school. 

Woensdagavond tussen 19:00 – 20:30 uur 

 

 

U bent van harte welkom in de aula van de school waar u bij aankomst naar de juiste tafel wordt verwezen. 

Daar liggen de foto’s van uw kind(eren) klaar. 

Ter plaatse kun t u op verschillende manieren afrekenen.  

Door middel van : 

- Scannen van een QR code  

- Contante betaling 

- Mobiele pin 

Er is één mobiele pin aanwezig, wat betekend dat de eerste twee methodes de snelste optie zijn. 
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Prijsopbouw : 

Een complete set van uw kind kost €15.- Een set bestaat uit 5 foto’s : 

- Groepsfoto op 13x18cm 

- Een pasfotovel met 8 pasfoto’s 

- 3 verschillende portretfoto’s van uw kind 

Het is ook mogelijk om losse foto’s te kopen uit een set. Dan is het per foto €5.- of 3 stuks voor €12,50 

 

 

Kunt u de foto’s niet ophalen? 

Vanaf donderdag 27 oktober liggen de foto’s bij Photobrandstore in Heemskerk. 

Photobrandstore Heemskerk 

Deutzstraat 12-14 

1961NT Heemskerk 

Tel : 0251-233284 

 

Broers en zusjes van buitenaf 

Er zijn veel gezinnen waar de kinderen niet samen op een school zitten. De oudste zit bijvoorbeeld al op de 

middelbare school. Het is natuurlijk wel leuk om de kinderen samen op de foto te hebben. Speciaal hiervoor 

wordt er voor hetzelfde tarief als op school een serie gemaakt in de fotostudio bij Photobrandstore Heemskerk. 

Hiervoor liggen er waardebonnen klaar op de verkoopavond.  
 

 

OPROEP TSO 

 
We zijn weer op zoek naar (groot)ouders of andere vrijwilligers die het leuk vinden om ons TSO-team te 

versterken. U krijgt een vrijwilligersvergoeding en betaalt zelf geen/minder bijdrage voor uw eigen kind. Er is 

ook een PBS-scholing en EHBO-training voor iedere TSO-medewerker. 

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie, loop dan even naar binnen en vraag naar Sylvia Roessink of 

mail naar sylvia.roessink@atlantbo.nl . 
 

 

JEUGDTEAM 

 
Ons jeugdteam start weer. Op woensdag 26 oktober is Sandra om 8:30 uur aanwezig om met u mee te denken 

als u een (opvoedingsvraag) heeft.  

Dus heeft u één van de onderstaande vraagstukken? En vraagt u zich af wat u nog meer kan doen? Kom 

gerust langs.  

• Mij kind plast nog vaak in zijn/haar bed.  

• Mijn kind is faalangstig. 

• Mijn kind vindt het moeilijk om te luisteren, is het brutaal? 

• Mijn kind huilt veel. 

• Mijn kind heeft last van concentratieproblemen. 

• Mijn kind eet moeilijk. 

• Er is een familielid overleden of een huisdier en mijn kind vindt dit moeilijk. 

• Mijn kind komt lastig in slaap. 

Sandra zit woensdag in het kantoor van juf Ellen (administratie). U hoeft geen afspraak te maken maar kunt zo 

binnenlopen. 
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INDIRECTE SCHOOLKOSTEN GEMEENTE (HERHAALD BERICHT)  

 
Het zijn financieel lastige tijden. Gelukkig zijn er allerlei regelingen vanuit de gemeente voor gezinnen met een 
laag inkomen. Klik op de link hieronder voor meer informatie over de voorziening voor fietsen, indirecte 
schoolkosten (waaronder ouderbijdrage) of bijdrage voor sportclub, dansles of muziekles.      
Voorzieningen voor kinderen (fiets) | Gemeente Velsen 
Indirecte schoolkosten | Gemeente Velsen 
Jeugdfonds Sport en Cultuur | Gemeente Velsen 

 

  
 

 
 

 


