Schooljaar 2020 / 2021
nummer 3
14 september 2020

AGENDA
Woensdag 23 september
sportdag
Vrijdag 25 september
St. Michaël
Vrijdag 9 oktober
studiedag
Zaterdag 10 oktober t/m zondag 18 oktober

les tot 13.00 uur
geen les
herfstvakantie

Beste ouders,
De jaarfeesten worden op de vrijeschool vol overgave
gevierd.
Op het vaste ritme van de natuur gaan we het hele jaar rond,
van Sint Michaël aan het begin van het schooljaar tot het
uitbundige midzomerfeest van Sint Jan aan het einde
daarvan.
Zo bewegen we mee op de adem van de natuur, elk feest is
daarbij een parel aan het snoer.
In de donkere tijd keren we vanaf Sint Maarten steeds dieper
naar binnen met de lichtfeesten, tot met Kerstmis ons
innerlijk licht geboren wordt.
Daarna keren we weer naar buiten met Palmpasen en
Pinksteren, tot we met Sint Jan even in balans zijn met de
hele kosmos. Zo vieren we het leven zelf.
Namens het team Kennemerland,
Maarten Roest Crollius

Michaëlsviering op school: vrijdag 25 september
De onderbouw gaat niet naar het strand maar geeft deze dag in de school vorm met onder andere:.
Knutselen, een parcours in de gymzaal en Drakenbrood in de klas.

Sportdag 23 september
De informatie over de sportdag heeft u eerder in een los bericht ontvangen.
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Corona
Voor alle duidelijkheid nog ter aanvulling, wanneer er twijfel is over het wel of niet naar school of
opvang gaan tijdens een verkoudheid of loopneus.
Voor kinderen tot en met 6 jaar geldt: is het kind neusverkouden en/of heeft het een loopneus? Zo ja,
is er contact geweest in de afgelopen 2 weken met iemand die Corona heeft? Of heeft iemand binnen
het huishouden van het kind op dit moment koorts of benauwdheid? Zo ja? Dan blijft het kind thuis.
Voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar geldt: is het kind neusverkouden en/of heeft het een
loopneus? En past dat niet bij gebruikelijke/bekende klachten zoals hooikoorts of astma en heeft het
kind contact gehad met iemand die Corona heeft? Of heeft iemand binnen het huishouden van het
kind op dit moment koorts of benauwdheid? Zo ja? Dan blijft het kind thuis.
Na overleg met huisarts en/of GGD kunnen vervolgstappen worden gezet. Als het kind minimaal 24
uur klachtenvrij is kan het gelukkig weer naar school komen.

DigiD regelen voor coronatest
Met het najaar voor de deur is de kans dat verkoudheidsklachten zullen optreden een stuk groter.
Om het proces van het aanvragen van een coronatest, maar ook het opvragen van de testresultaten te
bespoedigen is het zeer zinvol om nu vast een DigiD aan te vragen voor alle kinderen.
Voor kinderen tot en met 6 jaar kunt u het beste contact opnemen met telefoonnummer
0800-1202 voor het maken van een afspraak. Zij verbinden u door naar de lokale GGD.

Oudergesprekken
Dit jaar zullen we gaan werken met een nieuwe cyclus betreft de oudergesprekken. In de 1e week van
februari en de laatste week van juni zullen de oudergesprekken voor de onderbouw plaatsvinden. In
die weken zitten ook twee studiedonderdagmiddagen (4 februari en 1 juli). De tienminuten
gesprekken zullen voornamelijk op de woensdag en donderdagmiddag plaatsvinden.
Dit jaar geven we het kindbeeld van het getuigschrift op 18 juni mee, dat in het tweede gesprek
hierover gesproken kan worden. De 1e en 6e klas hebben in deze cyclus nog een uitzonderingspositie,
daar hoort u de data via de klassenleerkracht.

Ouderbijdrage
Helaas heeft er een oude link in de mail over de ouderbijdrage gestaan. De link zou moeten gaan naar
de ouderbijdrageregeling op de website ter info. Op de nieuwe website is dit stuk gewijzigd van locatie
en daardoor zag het er anders uit. Dit is de goede link….
https://www.vskennemerland.nl/ons-onderwijs/ouderbijdrage/
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Excuses voor het ongemak, u kon wel der tekst lezen maar het zag er helaas niet mooi uit. We hopen
toch dat u uw vrijwillige bijdrage wil betalen.

Registreren
Ouders zijn op afspraak welkom in school.
Willen jullie bij binnenkomst je naam noteren op het formulier dat bij de administratie hangt?

Toestemming foto-gebruik
In ons leerlingvolgsysteem houden we onder andere uw voorkeur bij met betrekking tot het gebruiken
van foto’s. U kunt te allen tijde eventuele gewijzigde voorkeur voor het gebruik van foto’s doorgeven
bij de administratie.

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
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INGEKOMEN STUKKEN
om 15:00)De toegangsprijs bedraagt € 10, kinderden.nl/
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