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Datum

Activiteit

31 aug. t/m 4 sept.
14 t/m 25 sept.
30 september
30 sept. t/m 1 okt.

Kennismakingsgesprekken ouders - leerkrachten
LVS toetsen gr. 4 t/m 8
Start kinderboekenweek
Schoolfotograaf

serptember 2020

Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de eerste editie van onze nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021. Wij hopen dat u ondanks de
Corona beperkingen een fijne zomer heeft gehad.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u de eerste ouderbrief uit Kwink. Kwink is een methode voor sociaalemotioneel leren. De eerste periode tot aan de herfstvakantie wordt de Gouden Weken genoemd, omdat daarin de
belangrijkste basis gelegd wordt voor een gezellige, sociaal veilige groep. De kinderen leren elkaar (nog) beter
kennen, begrijpen de regels en afspraken en kunnen zich hieraan houden, etc.. Graag uw aandacht voor deze bijlage.
Met vriendelijke groet,
Ingeborg de Mari

Sinterklaasfeest
Vanuit het bestuur is in samenspraak met de andere schoolbesturen hier in de omgeving het volgende besluit
tot gekomen:
Bestuursbesluit van de Stichting OPO IJmond
Het Sinterklaasfeest is een feest voor alle kinderen. De scholen van de Stichting OPO IJmond maken alleen nog
maar gebruik van roetveeg-pieten, die roetvegen hebben van ‘het glijden door de schoorsteen’.
Versieringen en afbeeldingen die in de school gebruikt worden, worden hiermee in lijn gebracht. Ook het
bijvoeglijk naamwoord ‘zwarte’ wordt ín teksten niet meer gebruikt in relatie tot Piet.

Vanuit de OC
Op maandag 7 september vindt de eerste OC vergadering van het nieuwe schooljaar plaats. Het eerste half
uur (van 19.30 - 20.00uur) betreft een open gedeelte. Dit gedeelte kan via MS Teams bijgewoond worden.
In dit open gedeelte wordt verantwoording afgelegd van de inkomsten en uitgaven van de ouderbijdrage van
schooljaar 2019/2020. Tevens zal de begroting gepresenteerd worden van komend schooljaar.
U kunt zich hiervoor aanmelden via: infohetkompas@opoijmond.nl.
Let op: aanmeldingen dienen maandag 7 september voor 12:00 uur bij ons binnen te zijn.

Schoolfoto
De schoolfotograaf komt dit jaar op woensdag 30 september en donderdag 1 oktober. Let op: er staat een
andere datum in de schoolkalender. Deze datum komt te vervallen! Vanwege de corona is het helaas dit jaar
niet mogelijk om een foto te laten maken met broertjes/ zusjes die nog niet op school zitten. De fotograaf zal
wel broertjes/ zusjes foto's maken van de kinderen die hier op school zitten.
Verder zullen wij vanaf dit jaar ook overgaan op digitale betaling. Ter zijner tijd ontvangt u een brief met hierin
meer informatie.

Vormsel 2021 - informatieavond
De verschillende parochies in de regio werken samen bij de voorbereiding op het Vormsel.
Katholieke kinderen uit groep 8 worden hiervoor uitgenodigd om in het volgend voorjaar het Vormsel
(Confirmation) te ontvangen. De informatieavond voor de ouders en verzorgers samen met hun kind vindt
plaats op:
Datum: woensdag 7 oktober 2020
Locatie: Spoellaan 3 te (1964 TA) Heemskerk, in de Esplanadezaal van de Mariakerk
Tijdstip: om 19.30 uur
Tijdens deze avond kan kennis worden gemaakt met de werkgroep en geven we verdere informatie over het
project. Aanmelden voor deze avond kan bij Pina Russo-Contino, email russo133@outlook.com of
tel. 06-27545594.
Ook dit jaar zijn er weer leuke activiteiten ingepland, waaronder een bezoek aan de Bavo-kathedraal in
Haarlem. Wilt u of uw kind alvast wat meer te weten komen over het vormsel? Zoek dan op Youtube naar:
bewust katholiek vormsel. Zoek ook op Facebook en Instagram naar “youth0251” om foto’s te zien van de
vormselbijeenkomsten van vorig jaar.
Met vriendelijke groet, namens iedereen van de vormsel-werkgroep,
Kapelaan Teun Warnaar

Weer naar school!
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer 10 cm gegroeid! Is dit het
schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf op de fiets naar school mogen gaan? Of is
uw kind daar nog niet aan toe en gaat u dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?
Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen kinderen
controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer.
Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima oefening.
U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet anders.
Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun hoofd vaak bij
hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld. Behalve heel veel oefenen met fietsen en
goede theoretische onderbouwing van de regels in het verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker,
rekening houdt met onze jonge, kwetsbare, verkeersdeelnemers.
Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie en vrije tijd
een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. In dat kader volgen hier
een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van onze kinderen te vergroten.
• Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.
• Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen.
• Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een bron van
gevaar.
• Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.
• Laat u niet afleiden, wees alert.
• Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.
• Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er niet persé hoeft te
zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.
De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar!

ANWB Fonds
Er ligt een bedrag van € 10.000 te wachten op 12 inspirerende maatschappelijke projecten. Het geld komt van
het ANWB Fonds. Vanaf 31 augustus 2020 kunnen scholen, particulieren en andere organisaties zich
aanmelden en zo kans maken dat hun project gerealiseerd wordt.
Heeft u ook een idee waarmee Nederland mobieler, toegankelijker of verkeersveiliger wordt? Het ANWB
Fonds helpt lokale initiatieven of projecten in het hele land met een financiële bijdrage. Denk bijvoorbeeld aan
het verkeersveiliger maken van de schoolomgeving of de school toegankelijk maken voor mensen met een
beperking. Of zit u met een uitdaging met betrekking tot het doorvoeren van de corona-maatregelen binnen
deze drie thema's? Met de speciale campagne ‘ANWB Fonds helpt je op weg’ steunt het ANWB Fonds twaalf
projecten – één per provincie – met een financiële bijdrage van maximaal € 10.000 zodat uw plan
werkelijkheid kan worden! Aanmelden kan tussen 31 augustus en 6 oktober.

Na een selectie kan iedereen in Nederland een stem uitbrengen via www.anwb.nl/anwbfondshelpt op het
meest inspirerende project.
Uit de top 3 per provincie wordt half december door de ANWB Adviescommissie één project in iedere
provincie tot winnaar gekozen. In januari 2021 is de prijsuitreiking.
Stuur uw project in via www.anwb.nl/anwbfondshelpt
Insturen kan tot uiterlijk 5 oktober!
Voor vragen mailt u naar: donaties@anwb.nl

Verjaardagen
7 sept
8 sept

Almas
Kylano
Wesley
10 sept Mohamed
12 sept Alex
Vera
15 sept Dayan
Santiago

15 sept Diëla
17 sept Nada
18 sept Sophie

