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Nieuwsbrief 6 maart 2020

Inleiding 
De nieuwe thema’s zijn opgestart en inmiddels is er in 
veel klassen al een heleboel geleerd over de nieuwe 
onderwerpen. Van hoe een vulkaan werkt (groep 5/6) 
tot welke verschillende rollen je in een circus allemaal 
hebt (groep 3/4). In de klassen krijgen de themamuren 
steeds meer vorm! De kleutergroepen hebben gisteren 
hun vorige thema afgerond met een ‘Open podium’ 
en groep 7 heeft zich opgegeven voor de RC-cup! 
Voor de leerlingen van groep 8 is het ook een 
spannende tijd: zij melden zich deze periode aan bij 
hun toekomstige middelbare school. 
In deze nieuwsbrief staan een aantal belangrijke 
updates over actuele zaken, en vragen we uw hulp bij 
o.a. de luizencontroles en op het schoolplein. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Manja Dobbe en 
Mischa Roberts 
 
Studiedag vrijdag 13 maart 
Volgende week vrijdag, 13 maart, zijn alle kinderen vrij. 
Op deze dag is er een studiedag voor het team. 
 
Coronavirus 
Sinds vorige week is bij meerdere personen in 
Nederland een besmetting met het coronavirus 
vastgesteld. Coronavirussen veroorzaken 
luchtweginfecties, soms zijn er ook maag-
darmklachten. 
Ook in onze regio zijn de eerste besmettingen 
vastgesteld. Het RIVM heeft naar aanleiding van deze 
ontwikkelingen de adviezen bijgesteld.  
Actuele informatie vindt u op de website van het 
RIVM; https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. 
 
Een goede hand-hoesthygiëne is van belang om 
virusinfecties, zoals corona, te voorkomen. Onder 
goede handhygiëne wordt verstaan:  
- Regelmatig handen wassen  
- Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog  
- Papieren zakdoeken gebruiken 
 
Wij blijven de actuele adviezen van het RIVM en de 
GGD op de voet volgen.  
Het advies is om op school, bijvoorbeeld aan begin 
van de dag, geen handen te schudden. Dit om, 
ondanks goede hygiëne, het risico te beperken. 
 
Schoolfotograaf 
Mocht u vergeten zijn om de schoolfoto’s te bestellen, 
dat kan nog steeds: 
Bestellen kan nog steeds online https://bestel.rdfoto.nl 
Fotovellen vanaf € 4 en digitale bestanden kunt u 
binnen enkele uren in uw mailbox ontvangen. 
Heeft u vragen? Mail dan:  vragen@rdfoto.nl . 
 
 
 
 
 
 

Inschrijving/aanmelding nieuwe leerlingen 
De afgelopen weken is het een aantal keer 
voorgekomen dat een ouder, waarvan een kind al bij 
ons op De Origon onderwijs volgt, nog niet het jongere 
broertje/zusje had aangemeld. 
We zijn heel blij met onze nieuwe leerlingen en vinden 
het fijn enigszins kunnen voorspellen hoe groot de 
kleutergroepen zullen worden. Hiervoor hebben we de 
kinderen ook graag op tijd in beeld, en vragen we u 
om alvast uw jongere zoon/dochter in te schrijven. 
U kunt altijd even langskomen om een inschrijfformulier 
op te halen. Een inschrijfformulier downloaden kan ook 
inmiddels via de vernieuwde website: 
www.origon-atlant.nl.  
 
Vrijheidsloop 
Op Bevrijdingsdag, dinsdag 5 mei, in de meivakantie, 
wordt de vrijheidsloop georganiseerd in de gemeente 
Velsen. Het bevrijdingsvuur wordt opgehaald in 
Wageningen, en zal op Plein 1945 in IJmuiden aan de 
burgemeester worden overhandigd. 
Er kunnen ongeveer 5 à 10 kinderen deelnemen aan 
de loop, die ongeveer 3 kilometer lang zal zijn. Onze 
vakdocent bewegingsonderwijs Juf Marloes wil met de 
kinderen die zich voor de loop opgeven gaan trainen. 

 
Nieuwbouw naast de school 
Vanuit Woningbedrijf Velsen, die de nieuwbouw op 
het terrein naast de school realiseert, kregen we het 
onderstaande bericht binnen: 
 
Er zijn linten en borden geplaatst langs het bouwterrein 
bij u in de buurt aan de Orionweg. Daarop staat 
vermeld dat er op enkele plaatsen op het bouwterrein 
asbest is gevonden tijdens de voorbereiding van 
bouwwerkzaamheden. Wij vinden het belangrijk om u 
hierover vooraf goed te informeren.  
Waar gaat het om?  
Uit dit onderzoek blijkt dat de aanwezige fragmenten 
van asbest geen verhoogd risico vormen voor u als 
omwonende(n). Asbest is schadelijk voor de 
gezondheid bij inademing van zeer kleine vezels, maar 
daarvan is hier geen sprake. De aangetroffen 
fragmenten worden wel aangemerkt als 
bodemverontreiniging en worden daarom opgeruimd. 
Woningbedrijf Velsen heeft het terrein al afgezet met 
bouwhekken. Daar worden nu ook linten en borden bij 
geplaatst. Voor het opruimen van het terrein bestaan 
wettelijke procedures die door ons zullen worden 
gevolgd bij het opruimen.  
Heeft u toch nog een vraag over asbest in relatie tot 
gezondheid? Dan kunt u ook contact opnemen met 
GGD Kennemerland, team medische milieukunde, 
telefoonnummer (023) 515 9500. 
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Luizenouders gezocht! 
We zijn met spoed op zoek naar ouders die mee willen 
helpen bij het controleren op hoofdluis. Er is bij een 
paar kinderen in de onderbouw momenteel luizen 
gevonden. 
Het is sowieso raadzaam om uw eigen kind regelmatig 
te controleren. Mocht u neten/luizen gevonden 
hebben, dan vragen we u om dit aan te geven bij de 
leerkracht. De behandeling bestaat uit kammen in 
combinatie met speciale shampoo. 
We zijn als school op zoek naar ouders die zouden 
willen helpen bij de controles. U kunt zich hiervoor 
melden bij juf Claudia: claudia.dorland@atlantbo.nl. 
 

 
 
De Origon-app 
Inmiddels heeft zo’n 65% van de ouders de app in 
gebruik. Het is de belangrijkste vorm om met u te 
communiceren. Berichten komen via klassenboek of 
de persoonlijke inbox bij u terecht, maar daarvoor 
moet u eerst een inlog aanmaken. 
U ontvangt van ons geen inlogcode, die vraagt u zelf 
aan via de app. Hierna volgen kort de stappen: 
 
Door op ‘klassenboek’ te tikken komt u in het 
inlogscherm. 
Onder aan deze pagina staat "inlog aanvragen". 
Vervolgens vult u de gevraagde gegevens in: 
‘voornaam’, ’achternaam’ en ‘e-mailadres’. 
Bij ‘kinderen’ vult uw de gegevens van uw kind in. Hier 
worden bij BSN de laatste 4 cijfers van het BSN-nummer 
gevraagd. 
Heeft u meerdere kinderen op school dan kunt u met 
‘Voeg nog een kind toe’  een kind toevoegen. 
Daarna tikt u op: ‘Vraag login aan’. 
U ontvangt een e-mail met de inloggegevens op het 
mailadres dat u zelf heeft ingesteld. 
Deze voert u daarna eenmalig in bij het klassenboek. 
 
Pleegouder worden 
Veel kinderen wachten op een veilige en fijne plek bij 
een pleeggezin. In de IJmond zijn er veel te weinig 
pleegouders. Ook in de omgeving van deze school 
wachten kinderen op een plek. Met de campagne 
Openjewereld.nu willen de gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen samen met alle 
pleegzorgaanbieders in de IJmond nieuwe 
pleegouders vinden. 
Op maandagavond 30 maart zijn alle 
pleegzorgaanbieders en de IJmondgemeenten in 
Heemskerk bij elkaar in het gemeentehuis van 
Heemskerk. Je kan met verschillende pleegouders in 
gesprek. Wethouder Aad Schoorl vertelt kort over het 
belang van pleegzorg en de noodzaak van meer 
pleegouders voor kinderen in de IJmond. 

Dus open je wereld en kom naar de informatie-
bijeenkomst: 
Maandag 30 maart van 19.30 – 21.30 uur 
Gemeentehuis Heemskerk, Maerten van 
Heemskerckplein 1, 1964 EZ Heemskerk. 
Meld je aan door een e-mail te sturen naar 
pleegzorg@kenterjeugdhulp.nl 
Zet in je e-mail de namen van de personen die naar 
de bijeenkomst komen. 

 
Hulp op het schoolplein (herhaald bericht) 
We zijn op zoek naar hulp voor de pauzebegeleiding 
op ons schoolplein. Op de vrijdagmiddag hebben we 
een net te kleine club begeleiders, voor onze pauze 
tussen 12:30 en 13:00 uur. Mocht u ons kunnen/willen 
helpen, heel graag! U kunt zich opgeven via de 
leerkracht van uw kind. 
 
Jarigen 
De afgelopen weken zijn er weer heel wat kinderen 
jarig geweest. Romaisa is 4 jaar geworden. Welkom bij 
ons op De Origon! 
Julian en Zaid zijn 7 geworden en Nikki en Kiki allebei 10 
jaar oud. Jamilla, Farai en Chelsey werden alle drie 
twaalf jaar oud. 
Van harte gefeliciteerd allemaal! 
 

 


