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Informatiemomenten
Wat was het bijzonder dat de leerlingen hun ouders weer mee de school in
mochten nemen voor het informatiemoment. Het voelde als spannend,
vreemd en vertrouwd tegelijk. Wat was het mooi om te ervaren hoe trots
onze leerlingen naast hun eigen werk, opdrachten en materialen die zij
lieten zien, ook de ouders in de school rondleiden. Met de leerkrachten
hadden de leerlingen dit evenement goed doorgenomen, de uitvoering
heeft ons allen blij verrast!

De eerste voorstelling
Een traditie in ere hersteld! Na een periode met
richtlijnen waarin we beperkt waren in mogelijkheden
om met alle leerlingen samen een activiteit uit te voeren
was het vrijdagmiddag 1 oktober eindelijk weer zo ver.
Met alle leerlingen hebben we gekeken naar de
voorstelling van groep 3. Het was een vrolijke
bedoening op-, maar ook rondom het podium. Het
publiek was net zo enthousiast als de artiesten en deed
mee waar het kon!
Aan het eind van de schooldag waren ook de ouders van deze groep als publiek weer
aanwezig in de school. Zij genoten zichtbaar en de leerlingen van groep 3 kregen tot slot een
fantastisch applaus!
Kinderboekenweek
Van 6 t/m 17 oktober is het kinderboekenweek. Gisteren heeft de schrijver Harald Timmer in
alle groepen voorgelezen uit zijn eigen boeken. De leerlingen
mochten hem daarna vragen stellen. De IJmuiderCourant was in
één van de groepen aanwezig. Een verslag en foto van dit moment
zijn te lezen in de krant van dinsdag 5 oktober.
Woensdagochtend 6 oktober is de Kinderboekenweek spectaculair
geopend op het podium in onze school. Om helemaal in de sfeer
van het thema van deze week te komen ‘Worden wat je wil’
hebben de leerkrachten een act opgevoerd in stijl/aankleding van
diverse beroepen. Het lied van de kinderboekenweek werd door de
leerlingen enthousiast meegezongen!
Donderdag 14 oktober zal er direct na schooltijd een kleine
kinderboekenmarkt op het plein van de school zijn. Ook Harald
Timmer zal hier aanwezig zijn om u de gelegenheid te geven zijn
boeken te kopen.
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PET
Groep 8 doet mee aan het PET evenement met een activiteit in de school en een bezoek aan
het Promotie evenement Techniek (PET) dit vindt plaats tijdens de Techport Technologie
week. Techport is het samenwerkingsverband tussen onderwijs en bedrijfsleven in de
IJmond, en zet zich onder meer in voor het verbeteren van het technisch onderwijs,
werkgelegenheid en innovatie.
Er zijn ruim 25 workshops van scholen uit het vmbo, en havo/vwo. Ook zijn de regionale
leerbedrijven en het bedrijfsleven vertegenwoordigd.
PET Events biedt een zo breed mogelijk aanbod van activiteiten uit de 7 Werelden van
Techniek, zodat ieder kind, elk talent wel iets vindt wat leuk is om te doen. Onderzoeken,
ontwerpen en ondernemen staan centraal, evenals de 21ste eeuwse vaardigheden.
Zo wordt gewerkt aan toekomstgericht onderwijs waarin de focus ligt op talentontwikkeling
van leerlingen. Contact met bedrijven zorgt bovendien voor een goed beroepsbeeld
waardoor leerlingen later een betere keuze voor een vervolgopleiding kunnen maken.
Versoepeling Corona richtlijnen
Er zijn een aantal aanpassingen m.b.t. de richtlijnen die van toepassing zijn op het
basisonderwijs.
Wel is het van groot belang om te benadrukken dat de basismaatregelen blijven gelden en
eenieder zich dient te houden aan de basisregels.
• Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus of ga direct naar huis bij het ontstaan
van klachten gedurende de dag en laat je testen. Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals
loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen naar school ( beslisboom).
• Thuisblijven als er een quarantaineadvies geldt. Dit geldt voor zowel kinderen als
volwassenen.
• Als één persoon in de groep/klas besmet is hoeven de kinderen in de groep niet meer in
quarantaine en hebben ze geen standaard testadvies. Wel is het advies te testen bij
klachten, ook bij alleen milde klachten (verkoudheid of keelpijn).
- Eenieder wast regelmatig zijn of haar handen en hoest en niest in de elleboog. Handen
wassen gebeurt in ieder geval bij aankomst op school, na het binnenkomen van buiten, voor
het (klaarmaken van) eten, na toiletbezoek, na contact met dieren en bij vieze of plakkerige
handen.
-Bij groepsactiviteiten zoals vieringen, sportdagen en musicals moet rekening worden
gehouden met de basisregels voor gezondheid en hygiëne.
Ouders in school
We zijn blij met de versoepelingen rondom de richtlijnen die weer meer activiteiten mogelijk
maken. Wel blijven we met elkaar alert en voorzichtig.
De eerste stap die we inmiddels gezet hebben zijn de informatiemomenten waarop de
ouders weer een kijkje in de school konden nemen. Met het team zijn we in overleg m.b.t.
het organiseren van momenten waarop we de oudercontacten en bezoeken aan de school
op een veilige manier weer kunnen opbouwen.
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Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Vrijdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Maandag/vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

5 oktober
6 oktober
6 oktober
8 oktober
12 oktober
13 oktober
14 oktober
15 oktober
15 oktober
18 t/m 22 oktober
25 oktober
26 oktober
27 oktober

Schrijver in de klas
Opening Kinderboekenweek
Nieuwsbrief 3
Groep 8 PET evenement
Jaarvergadering OR & MR 19.30 uur
Groep 3 naar Molen De Zandhaas
Kinderboekenmarkt 14.30 uur
Swimming ‘s Cool groep 5,6 en 7
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Studiedag team, leerlingen vrij!
We gaan weer naar school
Nieuwsbrief 5

KIWI stickers sparen, spaar je mee? Lever ze ajb in op school.

Gratis Sport proeflessen
Ook dit najaar kunnen kinderen in Velsen gratis proeflessen volgen bij
verschillende sportverenigingen.
Alle leerlingen krijgen een sportgids mee naar huis. Wie weet vind je daarin een sport die bij je past.
Ook is er een digitale variant, die is de vinden op Sportgids jeugd 2021 - Sportpas Velsen.

Blokfluitlessen
Muziekvereniging Soli start na de herfstvakantie met blokfluitlessen. Op donderdag 28 oktober 2021
gaan, bij voldoende aanmeldingen, de blokfluitlessen weer van start bij Muziekvereniging Soli. Elke
donderdag zal er les worden gegeven van 19.00 tot 19.30 uur. De cursus is inclusief blokfluit en
exclusief lesboek.
Blokfluit spelen is leuk en tegelijkertijd een kennismaking met noten lezen en samen muziek maken.
De kinderen leren namelijk vanaf de eerste les samen te spelen. Tijdens het cursusseizoen, dat duurt
tot het einde van het schooljaar, wordt uitleg gegeven over alle andere muziekinstrumenten die bij
Muziekvereniging Soli bespeeld worden.
Kinderen vanaf groep 5 zijn van harte welkom mee te komen spelen. De lessen vinden plaats in het
Soli Muziekcentrum (naast station Driehuis). Neem voor meer informatie of om je aan te melden
contact op met Marian Miessen via opleidingen@soli.nl of kijk op de website www.soli.nl

Herfstvakantie
Vrijdagmiddag 15 oktober begint om 14.30 uur de herfstvakantie. Aansluitend aan de
herfstvakantie is er een studiedag voor het team. De leerlingen zijn maandag 25 oktober nog
vrij. Dinsdag 26 oktober is dan de eerste schooldag na de vakantie.

We wensen iedereen een fijne vakantie !
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