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Nieuwsbrief 7 september 2020

Inleiding 

De weken vliegen voorbij. Het herfstige weer van de 

afgelopen weken maakt dat de zomervakantie alweer 

lang geleden lijkt. In de groepen zijn de kinderen al 

volop het nieuwe thema aan het verkennen. Vorige 

week maandag was de themaopening een leuke 

start. De kinderen zagen hun juf of meester een 

tijdmachine in gaan en tevoorschijn komen als 

persoon uit lang vervlogen tijden, van holbewoner tot 

jonkvrouw. Ook zijn er al een aantal excursies geweest, 

van (zand)kastelen bouwen op het strand en een 

bezoek aan het Muiderslot, tot het ontdekken van de 

bunkers in de duinen.  

De kinderen storten zich vol enthousiasme in het 

verleden. U heeft wellicht al wat voorbij zien komen in 

de school-app, maar in de nieuwsbrief ziet u hier nog 

wat meer van terug. 

 

Met vriendelijke groet,  

Manja Dobbe en 

Mischa Roberts 

 

Onthulling doeken tekenwedstrijd 

Voor de zomervakantie zijn er 9 kinderen in de prijzen 

gevallen met een tekenwedstrijd van het bouwbedrijf 

dat de drie flats naast de school aan het bouwen is. 

Vorige week zijn de doeken met de tekeningen van de 

prijswinnaars onthuld.  

De kleurrijke flatgebouwen op de doeken zijn voor 

iedereen die over de Orionweg rijdt te zien. 

Ze zijn prachtig geworden! Nogmaals gefeliciteerd! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Verkouden: thuis blijven of naar school? 

Kinderen die verkoudheidsklachten hebben, blijven 

vanaf groep 3 thuis. Wanneer een leerling deze 

klachten ontwikkelt op school, zal er contact worden 

opgenomen en moet uw kind worden opgehaald. 

De beslissing hiertoe is erg lastig, dat snappen we. 

In de bijlage van de nieuwsbrief vindt u een 

informatiebrief van de GGD over hoe u om moet gaan 

met deze richtlijnen. Ook vindt u een ‘beslisboom’ 

vanuit de GGD over wanneer uw kind wel of niet naar 

school kan komen. 

Belangrijk is dat chronische verkoudheidsklachten 

(vastgesteld door de huisarts) een uitzondering 

vormen. Daarbij hoeft niet het hele gezin thuis te 

blijven, wanneer één van de gezinsleden verkouden is. 

Wanneer een gezinslid echter koorts of 

benauwdheidsklachten heeft, blijven ook de gezonde 

kinderen thuis. 

 

Schoolfotograaf 

Volgende week woensdag komt de schoolfotograaf 

op school. We hebben, door de beperkingen 

vanwege het coronabeleid, een gewijzigde manier 

voor het maken van de broers-zussenfoto’s moeten 

organiseren. De groeps- en portretfoto’s worden zoals 

gewoonlijk onder schooltijd genomen, evenals de 

foto’s van de broers en zussen die samen op De 

Origon zitten. 

Foto’s met broers en zussen die nog niet, of niet meer 

op onze school zitten, worden in de middag genomen. 

Voor schooltijd is dit helaas niet op een veilige manier 

te organiseren. U wordt benaderd met de mogelijkheid 

tot inschrijven na schooltijd, met daarbij de afspraken 

om de veiligheid hierbij te waarborgen. 

 

Even voorstellen: 

juf Karin 

Graag stel ik mij 

aan u voor! 

Ik ben Karin van 

Zuidam, stagiaire 

in groep 1-2. 

Daarnaast werk ik 

1 dag als 

onderwijsassistent 

o.a. in groepen 3 

en 5. 

Ik volg de duale flexibele variant van de opleiding tot 

leerkracht; de PABO. Vorig jaar heb ik met veel plezier 

stage gelopen op de Franciscusschool, ook in 

IJmuiden. Die stage was in groep 7, dit jaar in groep 1-

2, dat was de eerste weken even wennen!  

Ondertussen ken ik de kinderen, de andere 

leerkrachten en de school al iets beter, het wordt vast 

een heel fijn jaar. 

Ik woon met mijn man en drie kinderen ook in Velsen. 

Een heerlijke plek om te wonen met het strand en de 

duinen zo dichtbij. 

 

Tot ziens op de Origon! 

 

Vakantielezen 

In de vakantie hebben heel wat kinderen lekker 

(door)gelezen. We hebben een heleboel leuke foto’s 

zien binnenkomen, van lezende kinderen op 

bijzondere plekken en met verschillende soorten 

boeken. Van sommige kinderen hebben we zelfs 

meerdere foto’s ontvangen.  
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De winnaar van de boekenbon is Ethem uit groep 8.  

Zijn foto past bij de coronamaatregelen waar we 

momenteel met elkaar mee te maken hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethem heeft zijn prijs inmiddels in ontvangst genomen 

en mag een leuk, nieuw boek gaan uitkiezen in de 

boekenwinkel.  

Van harte gefeliciteerd, Ethem! 

 

En blijf vooral lekker lezen allemaal, en bedankt voor 

het insturen van de leuke foto’s! In de hal van de 

school hangen alle inzendingen, voor alle kinderen om 

te bewonderen. 

 

Activiteitencommissie 

In bijna alle groepen zijn inmiddels ouders gevraagd 

om klassenouder te worden. De rol van de 

klassenouder is het aanspreekpunt te zijn voor de 

leerkracht, bij bijvoorbeeld bij een thema-uitje of een 

viering. Deze ouders worden ook binnenkort benaderd 

om deel te nemen in de activiteitencommissie.  

 

Nieuws vanuit groep 

1/2A: 

Met groep A zijn we in de 

prehistorie beland. Er zijn 

al stenen gemaakt om 

op te zitten in de grot. En 

de kinderen proberen 

vuur te maken door 

stokjes te draaien of met 

2 stenen tegen elkaar te 

tikken. Wat een mooi 

begin van het thema. 

 

 

 

 

Nieuws vanuit groep 3 en 4: 

Een leuke vrijdagmiddag voor de groepen 3 en 4 op 

het strand! De groepen zijn aan de slag gegaan 

binnen het thema ‘En toen?’ en hebben samen 

zandkastelen op het strand gemaakt. Op school 

hebben de kinderen eerst wat vooronderzoek 

gedaan: Hoe zagen/zien kastelen eruit? En hoe 

kunnen wij deze namaken? De kastelen werden mooi 

versierd met details (zeewier en schelpen). Na afloop 

samen een lekker ijsje gegeten en weer terug naar 

school. Een geslaagde middag, met dank aan de 

hulpouders!  

 

 

 

 

 

Nieuws vanuit groep 5: 

Vandaag lazen we niet uit boeken, en hadden ook 

geen leestekst voor de neus. We keken we geen film 

over de Middeleeuwen maar...... we deden een echt 

onderzoek in een kasteel! 

Een aantal onderzoeksvragen zijn hierdoor nu al 

beantwoord. 

Het was een zeer geslaagde dag. 

Met dank aan alle lieve ouders die ons brachten en 

begeleiden. 
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Nieuws vanuit groep 6: 

Vrijdag 4 september hebben de groepen 5 en 6 een 

reis door de Riddertijd gemaakt door het Muiderslot te 

bezoeken. We hebben veel gezien en geleerd. Zo 

weten we nu dat de wc 'het gemak' werd genoemd, 

op welke manieren het Muiderslot verdedigd werd en 

dat een harnas ontzettend zwaar was. Ook komende 

weken zullen we op school nog veel aandacht aan tijd 

van de ridders en kastelen besteden. 

Daarnaast hebben we een nieuwe meester in de klas, 

meester Tom, die het komende half jaar op 

donderdag en vrijdag stage loopt. 

 

  


