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AGENDA
Donderdag 3 september
Vrijdag 4 september
Woensdag 23 september
Vrijdag 25 september
Vrijdag 9 oktober
Zaterdag 10 oktober

studiemiddag
studiedag
sportdag
St. Michaël
studiedag
herfstvakantie

les tot 13.00 uur
geen les
les tot 13.00 uur
geen les

Beste ouders,
Een goed begin is het halve werk! We hadden een heerlijke start. Vrijdag hebben we voor de klassen in
de pluktuin boeketten geplukt en daarna vergaderd. De klassen zien er weer schoon en opgeruimd uit
en het zoemt weer in de school.
Ook een persoonlijke noot, maandag aanstaande krijg ik een nieuwe heup en zal ik een tijdje niet op
school zijn. Jullie kunnen mij bereiken via de administratie.
Namens het team Kennemerland,
Maarten Roest Crollius

Corona – afstand
Het coronavirus is niet verdwenen en daarom blijft het cruciaal dat we ons houden aan de basisregels.
De hygiëne, afstand houden waar dat moet en dat men met klachten thuisblijft, het blijft belangrijk.
Wilt u op de stoep hier ook echt rekening mee houden! De collega’s staan vanaf 8.15 uur op het
schoolplein en gaan rond 8.25 uur in de rij staan.
Wanneer moet uw kind thuisblijven c.q. opgehaald worden?
• Wanneer uw kind ziek is, moet het thuisblijven (verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts). Het RIVM
maakt een uitzondering voor chronisch “snotterende” kleuters. Zij mogen wel naar school komen.
Wanneer een kleuter echter ook koorts heeft moet het worden opgehaald.
• Kinderen vanaf de 1e klas moeten thuisblijven bij verkoudheidsklachten of andere klachten die
passen bij COVID-19 (loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts en plotseling verlies
van reuk of smaak). Ook als een volwassene in het gezin klachten heeft die passen bij Covid-19
moeten kinderen thuisblijven. Het is belangrijk om uw kind dan te laten testen.
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Naar de 1e klas
Op de eerste schooldag van het nieuwe jaar mochten de kinderen van de 1e klas door een haag van
ouders naar de gymzaal, waar ze werden toegezongen door de kinderen van de klassen 2 t/m 6.
Hieronder een impressie.
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Even voorstellen

De meesten van jullie kennen mij wellicht nog. Mijn naam is Job Kamsma. Ik geef dit jaar met veel
plezier les aan de 1e klas.
Naast mijn leuke baan hou ik van zoeken naar mineralen, genieten van de natuur en het maken van
mooie dingen.

Lange kleuterdag
Met de MR is besloten de lange kleutermiddag af te schaffen. Deze middag wordt voortaan
gecompenseerd in de 1e klas vanaf de voorjaarsvakantie. Deze compensatie gaat pas in schooljaar
2021-2022 van start.

Luizen pluizen
Na iedere vakantie komen er ouders op school om luizen te pluizen.
In verband met corona is het nu moeilijker om dat meteen na de vakantie te organiseren.
Wij willen u dan ook dringend verzoeken zelf alert te zijn op luizen in de haren van de kinderen.

Klaar-over
Oproep!
Hoewel wel al wel aanmeldingen nieuwe klaar-over hebben ontvangen zijn we nog steeds niet
compleet.
Ben jij één keer per twee weken een half uurtje beschikbaar om het klaarover-team te versterken
tussen 08:10 en 08:40 uur? Meld je dan aan en geef je beschikbaarheid dan op bij
Rombout.m@gmail.com
De komende weken staan er helaas geen klaarovers.
We hopen snel weer langs de weg te kunnen gaan staan.
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Opvang
De verschillende opvang-organisatie zijn zoveel mogelijk geïnformeerd over onze studie(mid)-dagen en
andere uitzonderingen. Voor de vakantie kreeg u deze in het overzicht belangrijke data al toegestuurd.
Zij kunnen echter niet alles opvangen. Overlegt u tijdig met uw opvang-organisatie over het ophalen
c.q. opvangen van uw kind(eren)?

Vakanties schooljaar 2020 – 2021
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Paasvakantie:
Meivakantie:
Hemelvaartsvakantie:
Pinksteren:
Zomervakantie:

zaterdag 10 oktober t/m zondag 18 oktober
zaterdag 19 december t/m zondag 3 januari
zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari
vrijdag 2 april t/m maandag 5 april
zaterdag 24 april t/m zondag 9 mei
donderdag 13 mei t/m zondag 16 mei
zaterdag 22 mei t/m maandag 24 mei
zaterdag 10 juli t/m zondag 22 augustus

Schoolbeleid euritmieschoenen
Zoals bij meesten van de ouders al bekend is hebben alle kinderen op onze school euritmieschoenen
nodig: voor de euritmielessen, in de klas en voor alle jaarfeesten (bijeenkomsten) in de gymzaal.
Euritmieschoenen zijn gemaakt van katoen en hebben dunne rubberen zolen (zo dun dat uw kind een
goede verbinding met de grond heeft en niet uitglijdt).
De schoentjes kunnen gewoon in de wasmachine gewassen worden.
Euritmieschoenen kunt u aanschaffen via school. Wij werken met een RUIL-SYSTEEM: u schaft
eenmalig schoentjes aan en t/m de 6e klas kunt u deze dan – mits gewassen en in goede staat – gratis
omruilen voor een grotere maat.
Als u voor uw kind voor het eerst via de school de euritmieschoentjes aanschaft, betaalt u € 15.
Daarna kunt u ze, zoals gezegd, gratis ruilen voor een grotere maat.
Als op school eerder gekochte schoentjes beschadigd zijn geraakt en daardoor niet meer geruild
kunnen worden, dan kunt u op school de nieuwe schoentjes bestellen voor € 7,50.
Een gesloten envelop met een van de bovengenoemde bedragen, met de voor- en achternaam van uw
kind en de klas, kunt u t/m 14 september 2020 afgeven bij de schooladministratie.
Van alle kinderen die thuis goede schoentjes hebben wordt verwacht dat zij deze iedere euritmieles bij
zich hebben.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de euritmiste Ljerka Legac, mail:
ljerka@vskennemerland.nl
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INGEKOMEN STUKKEN
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In september start Buro Bellinkx weer met nieuwe intervisiebijeenkomsten voor moeders en voor
vaders.
Tijdens de intervisiebijeenkomsten willen wij een werkplaats voor ontmoeting creëren.
Het is een moment waar je elkaar ontmoet, inspireert, van elkaar leert en samen met andere
ouders kijkt naar de opvoedvraag die in je leeft.
De intervisiebijeenkomst voor vaders zal starten op dinsdagavond 1 september op 2020 om 19.45u.
onder begeleiding van Polle Potters.
De intervisiebijeenkomst voor moeders zal starten op woensdagavond 2 september 2020 om
19.45u. onder begeleiding van Hannah Bellinkx
Aanmelden graag voor 24 augustus.
Voor verdere info kijk op mijn website https://www.burobellinkx.nl/intervisie-ouders/.
Wij ontmoeten jullie graag!
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