Nummer 17 /datum: 29-01-2021
Kalender (ook inzichtelijk via Parro / het
Ouderportaal)
De school is in ieder geval gesloten tot maandag 8
februari 2021!
Tijdelijk onderwijs op afstand en noodopvang

Nieuws vanuit de gemeente: Herinrichting
Wustelaan / Molenstraat
De gemeente gaat het riool en de bestrating in de
Wüstelaan (vanaf de rotonde tot de Velserhooftlaan)
en de Molenstraat in Santpoort-Noord vervangen.
Naar aanleiding daarvan wordt de inrichting van de
openbare ruimte verbeterd. De start van het werk is
gepland in het tweede kwartaal van 2021.
Het college van B&W heeft de inspraakrapportage
met bijbehorend definitief ontwerp herinrichting
Wüstelaan/Molenstraat vastgesteld.
Deze documenten zijn in te zien via de volgende link:
https://www.velsen.nl/Wustelaan-Molenstraat
Mocht u behoefte hebben aan een papieren versie,
dan kunt u die opvragen bij de projectleider de heer
P. de Jong, bereikbaar via 0255-567696 of
pjong@velsen.nl.

Elke dag in ons hart
Tot snel!!!
Vanuit de directie:
Studiedag 10 februari verplaatst naar woensdag 3
februari 2021.
Beste ouders,
Als de scholen op 8 februari 2021 weer open mogen
gaan, dan is het niet handig en voor ouders en
kinderen niet prettig, om meteen een studiedag te
houden op woensdag 10 februari 2021.
We hebben de studiedag dan ook verplaatst naar
woensdag 3 februari 2021.
Woensdag 3 februari zal er dan geen onderwijs op
afstand verzorgd worden door de
groepsleerkrachten. De kinderen zijn die dag vrij van
schoolwerk. De noodopvang gaat die dag wel door,
maar dan zonder schoolwerk.

Onderwijs op afstand en noodopvang
Aanmelden noodopvang
Beste ouders,
Hierbij ontvangt u nogmaals de link voor het opgeven
van de noodopvang van 25-1 t/m 5-2.
Als u werkzaam bent in een cruciaal beroep en u echt
geen andere mogelijkheden heeft om opvang te
realiseren, kunt u uw kind via deze link dus
aanmelden. Lisette Opgelder coördineert de
noodopvang. De noodopvang wordt begeleid door
onze onderwijsassistenten, de vakleerkracht
bewegingsonderwijs, enkele stagiaires en een
vrijwilliger. De kinderen van groep 3 t/m 8 volgen op
de noodopvang de online lessen via de eigen
groepsleerkrachten.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?i
d=vU0Zu6B9IEiZbARUgSQ27n-itPGeBjhApr21cQNEjRUMjlLTkpHN0NYUEtHMUxNSlpTVUJCRkZITC
4u
Belangrijke informatie voor de kinderen die gebruik
(willen) maken van de noodopvang:
• meld uw kind ruim van tevoren aan bij de
noodopvang (zie bovenstaande link)
• neem je chromebook / laptop met oplader
mee!
• zorg ervoor dat jij je planning en je
wachtwoorden bij je hebt

•

neem iedere dag al je schriften, boeken en
pennen mee
Dank voor uw medewerking. Zo helpen wij elkaar.

Foto’s vanuit de noodopvang

Foto’s vanuit de huiskamer…
Hierbij enkele foto’s vanuit huis:

Juf Lida en juf Liesbeth werken vanuit huis

Dance event
Bewegen is gezond maar helaas op dit moment
bewegen we allemaal veel minder dan normaal.
Daarom hebben we iets voor jullie bedacht! We
hebben voor jong & oud een gratis online Dance
Event gemaakt. Link Dance Event:
https://youtube.com/playlist?list=PL94ivqPvNOH4Oy2emW8wqH-IInxqZKlF
Zaterdag 30 januari van 9:00-13:00 uur gaat het Dans
& Balletstudio Jolein online Dance Event in première
op ons openbare YouTube kanaal. Op dit Youtube
kanaal vind je tevens ook andere leuke
dansworkshops om alvast in de stemming te komen.

Link YouTube kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCkgg25ym6gIk
8p5t_LFDnlw/videos De Livestreams bevatten
dansworkshops die je met het gehele gezin thuis kunt
meedansen.
Dans schema zaterdag 30 januari
09.00 - 10.00 uur (Kids 2 t/m 7 jaar)
10.00 - 11.00 uur (Jeugd 8+ t/m 11 jaar)
11.00 -11.45 uur (Jeugd/jongeren 8+)
11.45 - 12.50 (12+ & volw.)
Met vriendelijke groet, Jolein van der Geest
Vakantierooster 2020-2021 (alvast voor uw agenda)
Voorjaarsvakantie 20 febr. 2021 t/m 28 febr. 2021
Tweede Paasdag 05 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 01 mei 2021 t/m 16 mei 2021
Hemelvaart (in meivakantie)
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 10 juli 2021 t/m 22 aug. 2021
Studiedagen schooljaar 2020-2021 (alvast voor uw
agenda). Alle kinderen zijn dan vrij.
woensdag 3 februari 2021 i.p.v. 10 februari 2021
donderdag 25 maart 2021
maandag 26 april 2021
woensdag 16 juni 2021
donderdag 08 juli 2021 (studiemiddag!)
vrijdag 09 juli 2021 (calamiteitendag)
De volgende Nieuwsbrief ontvangt u op
vrijdag 5 februari 2021

