
 

1 

 

 

Nieuwsbrief 11 december 2020

Inleiding 

De allerlaatste schoolweek van 2020 staat voor de 

deur. In deze laatste, extra ingelaste nieuwsbrief vindt 

u informatie over een aantal uiteenlopende 

onderwerpen; van sportaanbod in de kerstvakantie tot 

het in gebruik nemen van het uitleensysteem van de 

schoolbibliotheek. 

 

Met vriendelijke groet,  

Manja Dobbe en 

Mischa Roberts 

 

Vacature ondersteuningsplanraad 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een informatiebrief en 

aanmeldformulier voor de ondersteuningsplanraad. 

De ondersteuningsplanraad hoort bij ons 

samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond en 

is een overleg waarin ouders mee kunnen denken over 

passend onderwijs. U kunt het wellicht vergelijken met 

de functie van een MR op school, maar dan voor ons 

gehele samenwerkingsverband. Mocht u interesse 

hebben dan kunt u zich hiervoor opgeven; het is 

belangrijk dat er ouders zijn die hier actief over mee 

kunnen denken. 

 

Open dagen voortgezet onderwijs  

Vanwege de huidige coronamaatregelen gaan de 

reguliere open dagen op de voortgezet onderwijs 

scholen niet door. Een goed keuzeproces is natuurlijk 

heel belangrijk voor kinderen en het liefst wordt dit al in 

groep 7 gestart.  

Omdat nog niet alle scholen voor voortgezet onderwijs 

bekend hebben gemaakt welk alternatief zij bieden 

voor de open dagen, hebben wij hieronder de 

websites van de scholen neergezet voor u. Wij 

adviseren u deze sites in de gaten te houden en uw 

kind waar mogelijk in te schrijven voor 

kennismakingslessen en/of doemiddagen op de 

school. Zelf kunt u gebruik maken van de mogelijkheid 

tot het volgen van webinars en online 

informatieavonden. Wij verwachten dat er de 

komende weken op deze websites ook verschillende 

informatieve filmpjes zullen verschijnen. 

www.vellesancollege.nl 

www.technischcollegevelsen.nl 

www.maritiemcollegeijmuiden.nl 

www.duinenkruidbergmavo.nl 

www.ichthuslyceum.nl 

www.tendercollege.nl 

 

Uitleensysteem Bibliotheek op School 

Na de succesvolle pilot afgelopen schooljaar met het 

uitlenen van boeken aan de kinderen uit groep 7 

starten we nu met het uitlenen voor alle kinderen van 

groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8. 

Zoals u weet is de Origon een ‘Bibliotheek op School’-

school. De Origon en de bibliotheek werken samen 

aan taalontwikkeling, leesbevordering en 

mediawijsheid van kinderen. Het doel is een 

aantoonbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs 

en het stimuleren van meer lezen, op school en thuis. 

Het lenen van boeken uit de Schoolbibliotheek kan 

hier dan ook mooi aan bijdragen.  

De kinderen mogen per keer twee boeken lenen, 

waarvan er één op school blijft en één naar huis mee 

mag. Ik ga langs in de klassen om uitleg te geven over 

het lenen van de boeken en uiteraard over de 

verantwoordelijkheid die ze hebben voor het boek dat 

ze mee naar huis nemen. 

Kunt u als ouder/verzorger het hier ook met uw kind 

over hebben? Dan zorgen we er samen voor dat deze 

nieuwe stap van de schoolbibliotheek een succes 

wordt. 

Met vriendelijke groet, 

Diana van Emde Boas 

Leesconsulent De Origon 

 

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

helpen met de schoolbibliotheek van de Origon, neem 

dan contact op via: 

dvanemdeboas@bibliotheekvelsen.nl 

 

  
 

Sportactiviteiten in de kerstvakantie 

Ook deze kerstvakantie organiseren de 

buurtsportcoaches weer leuke gratis 

vakantieactiviteiten in Sporthal Zeewijk. Het zal dit keer 

natuurlijk iets anders georganiseerd worden, maar dat 

maakt het zeker niet minder spectaculair. Per tijdsblok 

kunnen er maximaal 25 kinderen deelnemen.  

De sporthal wordt in drie zalen verdeeld: de kinderen 

beginnen in het eerste deel en na een half uur gaan 

wij naar het volgende zaaldeel waar weer nieuwe 

spellen klaarstaan.  
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Voor elke groep zijn er gave spellen bedacht. Zo gaat 

groep 3/4 aan de slag met goudroof en is er een groot 

speelplein. Voor 5/6 en 7/8 staan teamspelen en het 

uitdaagsysteem op het programma. 

Wilt u uw kind lekker laten bewegen en mee laten 

doen aan de leukste vakantieactiviteit van het jaar? 

Geef ze dan snel op via: www.sportpasvelsen.nl  

 

Stepjes 

De afgelopen week komen er steeds meer stepjes 

mee naar school, die zich onverhoopt weer 

opstapelen in de hal. Een aantal weken geleden 

hebben we gevraagd of er met de stepjes een fietsslot 

meegegeven kan worden, zodat de stepjes in de 

fietsenstalling geparkeerd kunnen worden. In de hal 

levert het een probleem op vanwege een gebrek aan 

ruimte en de toegang tot de gaskraan, meter- en 

stoppenkast. 

Kunt u, als uw kind met de step naar school gaat, 

rekening houden met het stallen middels een slot? 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Kerst 

Zoals vorige week aangekondigd in de nieuwsbrief, 

vieren we volgende week het kerstfeest met een 

gezellig kerstontbijt op donderdag 17 december. 

De dag eindigt om 12:00 uur.  

Er zal volgende week aandacht gevraagd worden 

voor stichting Het Vergeten Kind – ieder kind een veilig 

en liefdevol thuis. In elke groep wordt aandacht 

gevraagd en kunnen de kinderen een financiële 

bijdrage leveren. Er zal een potje staan waarin 

gedoneerd kan worden. 

 

“Wij organiseren kinderactiviteiten die een directe 

positieve invloed hebben op het leven van kwetsbare 

kinderen. Uit onderzoek blijkt dat het voor de 

ontwikkeling van kinderen uit moeilijke thuissituaties 

van noodzakelijk belang is om positieve ervaringen op 

te doen. Om even dagelijkse problemen en zorgen 

opzij te kunnen zetten en ‘gewoon’ even kind te zijn. 

Zodat ze toekomst weer positief tegemoet kunnen 

zien. 

 

Naast onze kinderprogramma’s ontwikkelen wij ook 

programma’s en projecten die gericht zijn op het 

duurzaam en structureel verbeteren van het leven van 

kwetsbare kinderen. Initiatieven die bijdragen aan een 

stabiel en veilig thuis voor kinderen in onze doelgroep. 

Het liefst in hun eigen gezin. Verder jagen we de 

overheid en jeugdzorgaanbieders aan om het belang 

van het kind centraal te stellen in het beleid en de 

uitvoering ervan. En we laten met eigen initiatieven 

zien dat de jeugdzorg anders én beter kan.” 

 

 

 

De kinderen zijn op donderdag om 12:00 uur uit school. 

Op vrijdag 18 december ruimen we de versieringen op 

en beginnen we om 12:00 uur aan een welverdiende 

kerstvakantie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


