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Nieuwsbrief 9 april 2021

Inleiding 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De kou is nog niet uit de lucht, maar het lijkt al wel 

voorjaar, met overal krokussen en narcissen. 

Er staan activiteiten voor de deur, zoals de Paasviering 

en de Koningsspelen, maar op dit moment is het nog 

onbekend of en in welke vorm deze activiteiten 

doorgang zullen vinden. 

We proberen u niet te overspoelen met berichten, 

maar informatie volgt later, wanneer wij meer 

duidelijkheid hebben. 

 

Met vriendelijke groet,  

Manja Dobbe en 

Mischa Roberts 

 

Coronaklachten? En nu? 

In Velsen grijpt het coronavirus flink om zich heen. 

Meerdere groepen op verschillende scholen zitten al in 

quarantaine, en een aantal scholen is zelfs volledig 

gesloten door een uitbraak. 

Het lastige is dat een groot deel van de kinderen na 

onderzoek positief testte, terwijl ze compleet 

klachtenvrij waren. Hierdoor is een uitbraak moeilijk te 

stoppen, omdat het lastig is te achterhalen waar de 

besmettingen precies om zich heen slaan. 

Gelukkig is tot noch toe onze school vrij gebleven van 

een uitbraak. Dit komt onder andere door een goede 

open communicatie tussen u als ouder en de school. 

We worden vaak gebeld met een vraag over of een 

kind wel of niet naar school mag komen, of wanneer 

er een sprake (of een vermoeden) is van contact met 

een positief getest persoon. 

Wij blijven zelf ook alert en laten kinderen bij klachten 

ophalen. We danken u voor uw medewerking hierbij. 

 

Iedereen die klachten bemerkt, bij zichzelf of bij 

zijn/haar kind, vragen we om dit goed in de gaten te 

houden en wanneer mogelijk/nodig, laat testen.  

Neem na een uitslag ook altijd contact op met de 

school. Doordeweeks kan dat het makkelijkst via ons 

telefoonnummer: 0255-820997. In het weekend kunt u 

het beste een mail sturen naar de leerkracht van uw 

kind of naar directie.origon@atlantbo.nl en 

locatieleider.origon@atlantbo.nl. 

 

Omdat Velsen op dit moment hard wordt getroffen, 

wordt er een speciale ‘mobiele’ testlocatie gebruikt. 

Op maandagen en vrijdagen staat deze bus 

geparkeerd op het parkeerterrein van het Telstar 

Stadion. U maakt hiervoor via de gewone weg (dus via 

de GGD) een afspraak voor een test. 

 

Pannenkoekendag 

Vandaag, vrijdag 19 maart, was pannenkoekendag 

op school. Er werd volop gesmikkeld van 

pannenkoeken en sommige groepen hebben zelfs 

buiten gepicknickt. 

 

De vrolijke foto’s spreken boekdelen! 

 
 

 
 

Ontwikkelgesprekken 

Afgelopen week zijn er al veel ontwikkelgesprekken 

gevoerd, waarbij u als ouder, samen met uw kind 

aansloot in gesprek met de leerkracht(en). 

Ook komende week vinden deze gesprekken nog 

plaats. In het gesprek komt iedereen aan bod en 

wordt de richting voor de tweede helft van het 

schooljaar bepaald. 

Aan het einde van het gesprek is er een ontwikkelplan 

opgesteld, dat een mooie plek kan krijgen in de 

rapportmap thuis. Er is ook een exemplaar voor de 

leerling (in het portfolio) en eentje voor de leerkracht.  

De in het gesprek gemaakte afspraken zijn zo voor 

iedereen helder en duidelijk. 

 

Pasen 

We hebben nog niet helemaal scherp hoe onze 

Paasviering op 1 april er uit zal komen te zien. 

Volgende week zullen we hier afspraken over maken 

met het team. Waarschijnlijk zal de opzet grotendeels 

gelijk zijn aan de Kerstviering. Een lekker ontbijt of een 

lekkere lunch, die van tevoren wordt ingekocht. 

Daarnaast zal er aandacht zijn voor het Paasverhaal. 

Om 12:00 uur zijn de kinderen vrij, en kunnen ze aan 

een lekker lang Paasweekend beginnen. Goede 

Vrijdag, vrijdag 2 april, is namelijk ook een vrije dag 

voor de kinderen, net als Tweede Paasdag, op 

maandag 5 april. 
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