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De afgelopen weken is in school het project move mates gestart. Twee groepen van twaalf leerlingen uit de
beide groepen 7 worden opgeleid tot schoolpleincoaches. Deze week hebben we een kijkje kunnen nemen bij
de jongens en meiden die deze training volgen onder leiding van buurtsportcoach Bianca. De leerlingen leren
spelen die zij samen met een groepje leerlingen kunnen spelen op het plein. Het doel van de move mates is het
begeleiden van sport en spel op het plein. Zij leren leerlingen te betrekken bij het spel en zo actief en prettig de
pauzetijd te vullen. Dat is een verantwoordelijke opdracht voor deze jongens en meiden. Ze nemen hun taak
serieus. Het is niet makkelijk om een spel goed uit te leggen en bij te sturen. De praktijkstagelessen die op het
schoolplein tijdens de pauzes plaats gaan vinden starten binnenkort. Dan gaan zij het geleerde in de praktijk
brengen. Spannend, maar ook heel leerzaam. We houden u op de hoogte.
Bianca Steman en Patricia Hille

GEZAMENLIJKE MARATHON
Toen het corona-virus begin dit jaar kwam hadden we niet kunnen bedenken dat onze wereld er zo anders uit
zou komen te zien. De richtlijnen vergen van ons allemaal een grote flexibiliteit. Routines gaan nu anders en er
is voor iedereen wat ongemak. Zo ook op school. Het halen en brengen moet nu eenmaal anders. Niet meer
met de kinderen mee naar binnen lopen bijvoorbeeld. En voor veel ouders is het ook omlopen door de
verplichte looproutes. Niet altijd leuk, maar alleen door ons er allemaal aan te houden kunnen we samen deze
‘marathon’ uitlopen. Het vraagt een inspanning van ons allemaal om de risico’s op verspreiding van het virus
tegen te gaan, in het belang van ieders gezondheid. Gelukkig zien we dat de meeste volwassenen zich aan de
afspraken houden, dank daarvoor.
Tot slot nog een oproep: een aantal (groot)ouders uit hun frustratie over de regels tegenover de teamleden die
bij de hekken staan. Dat vinden wij niet de juiste plek. Loopt u ergens tegenaan en heeft u hiervoor mooie,
werkbare oplossing binnen de verplichte richtlijnen, neem dan vooral contact op met de directie.
Bianca Steman

FOUT IN BRIEF CONTINUROOSTER TERUGGAVE
Een oplettende ouder heeft ons gewezen op een fout in de continuroosterbrief in de berekening van het aantal
open en gesloten weken. De berekening moet zijn:
Van maart tot aan de meivakantie = 6 weken.
Daarna twee weken meivakantie.
Van 11 mei tot 8 juni = 3 weken.
Dus in totaal 9 weken dicht. Het verschil van €1,12 is niet verrekend.
In de tussenliggende periode voordat de scholen weer helemaal open zijn gegaan, hebben alle groepen in vier
aparte vakken buiten gespeeld. Dit is bedoeld om de verschillende groepen leerlingen niet te laten mixen. Om
te zorgen dat het buitenspelen veilig was voor iedereen hebben we aparte bakken met speelgoed voor de
verschillende vakken aangeschaft. Deze kosten hebben we niet doorgevoerd.
Eenieder die het teveel berekende bedrag van €1,12terug wil ontvangen kan contact met de schoolleiding
opnemen.

INLOOPSPREEKUUR GGD
Dinsdag 3 november is er weer het inloopspreekuur van de GGD. Ditmaal is Lisanne de Jong,
jeugdmaatschappelijk werk Socius, aanwezig.
Lisanne is van 8.15 tot 9.00 uur aanwezig. Zij zit gedurende die tijd in het lokaal naast de groepen 4. Als u haar
wilt spreken kunt u gebruikmaken van het hek aan het Franciscuspad om de school binnen te komen. Een
afspraak is niet nodig. U mag gewoon binnenlopen. Uiteraard is het mogelijk om alleen even een afspraak te
maken om op een nader te bepalen tijdstip rustig in gesprek te treden.
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SCHILDEREN ALS REMBRANDT
In de beide groepen 7 is afgelopen week het erfgoedproject gestart. Schilder Rembrandt
van Rijn staat in dit project centraal.
Tijdens de gastles van afgelopen maandag hebben de leerlingen zich ontpopt tot echte
kunstenaars.
In de klas heb ik geleerd over Rembrandt van Rijn. Ik heb super veel weetjes geleerd,
teksten gelezen, zelfs een echt schilderij geschilderd! We gaan ook nog op excursie
naar een buitenhuis, Beeckestijn.
Groetjes Josephine, groep 7a

PLEEGZORG
Van 28 oktober tot 4 november is het de week van de pleegzorg.
Het doel van de week van de pleegzorg is om aandacht te vragen voor pleegzorg en het tekort aan
pleegouders.
We vinden het belangrijk om bestaande pleegouders te kunnen behouden en nieuwe pleegouders te werven in
de regio IJmond (en Zuid Kennemerland).
In het bericht - dat is te vinden onder het kopje nieuws - wordt informatie gegeven over pleegzorg en het belang
van pleegzorg. Ook wordt verwezen naar een site waar u meer informatie kunt krijgen.
Geïnteresseerden worden uitgenodigd voor een informatieavond over pleegouderschap.
Deze informatieavond vindt plaats via een Webinar.

BELANGRIJKE DATA
Zie ook de jaarplanning in de app.
Inloopspreekuur GGD
Schoolschaatsen groepen 6
Swimming is cool groepen 5

dinsdag 3 november
woensdag 4 november
donderdag 5 november
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