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Nieuwsbrief 13 november 2020

Inleiding 

Op deze vrijdag de dertiende hebben we wat kort 

nieuws voor u, en stellen we ons zorgteam aan u voor.  

 

Met vriendelijke groet,  

Manja Dobbe en 

Mischa Roberts 

 

Corona-update 

De afgelopen week zijn juf Wilma en juf Lilian weer 

gestart in hun groepen. We zijn erg blij dat ze hun 

werkzaamheden weer kunnen opbouwen. De 

kinderen waren ontzettend blij om hen weer in de klas 

te zien! 

 

Studiedag 

Een belangrijke reminder: aanstaande maandag, 16 

november, is een studiedag voor ons team. Alle 

kinderen zijn deze dag vrij. 

U kunt in de agenda van de school-app altijd de 

komende afspraken, uitjes en studiedagen zien. 

 

 

 
 

Sint 

Terwijl Sinterklaas morgen, naar verwachting, in het 

fictieve plaatsje Zwalk aan land zal komen, maken we 

ons op De Origon ook klaar voor het naderende feest. 

Dat dit anders wordt dan anders, dat snapt u vast. 

Sinterklaas zal niet volgens de voorheen zo 

gebruikelijke wijze aankomen via het schoolplein. We 

willen de drukte vermijden en zullen de viering ín de 

school laten plaatsvinden, volgens en binnen de 

geldende protocollen. 

We kunnen gelukkig het feest zodanig vormgeven dat 

de kinderen weinig tot niets van de maatregelen zullen 

merken. Ook zullen we u op het einde van de dag via 

beeldmateriaal laten meegenieten met de 

feestelijkheden op  school. 

Aankomende week zullen de kinderen uit groep 5 t/m 

8 een brief met een lootje meekrijgen om Sinterklaas te 

helpen met het maken van surprises. De week erna 

mogen de kinderen hun schoen zetten. Hopelijk zullen 

er dan Pieten langskomen die iets leuks of lekkers zullen 

achterlaten… 

 

 

 

Bibliotheek op school 

De Origon is een bibliotheek op school -school. 

Leesconsulente Diana van Emde Boas is wekelijks in 

school bezig met het invoeren van nieuwe boeken, het 

beheren van het uitleen systeem Schoolwise, en het 

netjes houden van de bibliotheek. 

Vindt u het leuk om twee uur in de maand mee te 

helpen met de schoolbibliotheek van de Origon? 

Neem dan contact op met Diana 

via dvanemdeboas@bibliotheekvelsen.nl  

 

Zorgteam 

Graag stellen we u als ouders het aan De Origon 

verbonden jeugdteam voor. Met deze partners werken 

we samen wanneer er extra hulp nodig is of zorg 

rondom uw kind speelt. U kunt altijd contact opnemen 

met onze intern begeleider Gabriëlle Hendriks, maar u 

kunt ook een van onze partners rechtstreeks 

benaderen. 

 

Lisanne de Jong  

jeugdmaatschappelijk werk Socius  

Email: ldejong@socius-md.nl  

Met alle vragen rondom 

kinderen, jongeren en gezin 

kunt u bij ons terecht. School 

kan ons inschakelen maar u 

kunt dat ook zelf, direct bij 

Socius. Wij zijn deskundig in 

het verkennen van allerlei 

terreinen waarin problemen 

kunnen spelen. Wij kijken 

eerst zo breed mogelijk naar 

de probleemsituatie en 

geven van daaruit passende 

informatie en advies. Waar 

nodig zetten wij individuele begeleiding in. Als meer 

specifieke hulp nodig is, verwijzen wij door naar de 

juiste plek. Het verhaal van het kind of de jongere is 

altijd ons uitgangspunt, dat verhaal staat bij ons 

centraal. Wij proberen het kind of de jongere te 

begrijpen zonder te oordelen, wij zijn er voor hem of 

haar én het gezin. Wij bieden individuele begeleiding, 

ook betrekken wij vaak het 

netwerk en werken 

oplossingsgericht. Wij bieden 

ouders ondersteuning bij 

enkelvoudige en 

kortdurende vragen rondom 

opvoeding, bij meervoudige 

en complexe 

opvoedingsvragen verwijzen 

wij door naar een andere 

organisatie. 

 

Fatima Hasnaoui  

jeugdverpleegkundige bij 

GGD Kennemerland  

Email: fhasnaoui@ggdkennemerland.nl  

Regulier contactmoment 5-jarigen en groep 7. U kunt 

terecht bij mij met vragen over o.a.: Gezondheid, 

ontwikkeling van uw kind, leefstijl, groei, voeding, 

zindelijkheid, opvoeding, seksualiteit en vaccinaties. 
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Chantal Khodabux  

jeugdarts bij GGD Kennemerland  

Email: ckhodabux@ggdkennemerland.nl  

Regulier contactmoment 5 

jarigen en groep 7. U kunt 

terecht bij mij met vragen 

over o.a.: gezondheid, 

ontwikkeling en gedrag 

van uw kind, 

leerproblemen, leefstijl, 

groei, voeding, seksualiteit 

en vaccinaties. 

 

 

Monique van Batenburg 

CJG coach bij CJG IJmond  

Email: m.batenburg@cjgijmond.nl   

U kunt bij mij terecht voor 

vragen en ondersteuning 

over het opgroeien en 

opvoeden van uw 

kind(eren). Begeleiding 

voor langere periode 

mogelijk en indien nodig 

kunnen we in 

overeenstemming met de 

ouders verwijzen naar 

andere vormen van 

jeugdhulp. 

 

 

mailto:ckhodabux@ggdkennemerland.nl
mailto:m.batenburg@cjgijmond.nl

