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AGENDA
Vrijdag 9 oktober
studiedag
Zaterdag 10 oktober t/m zondag 18 oktober
Woensdag 11 november
St. Maarten
Donderdag 12 november
studiemiddag

geen les
herfstvakantie
les tot 13:00 uur

Michaël, Michaël
Met uw zwaard zo sterk en fel
Met de weegschaal in uw handen
Waakt gij over wijde landen
Bant gij het kwaad aan uw voeten neer
En als een lichtstraal
Is uw speer

Michaël, de aartsengel van de zon, laat zich niet vangen door de blik van de draak, hij houdt de draak
onder bedwang. De Aartsengel Michaël geeft de moed om te staan voor wat goed voelt. Het gaat
om hartekracht, gelijkwaardigheid en oog voor elkaar.
Ons eerste jaarfeest is gevierd en de draak is verslagen! Een mooi en passend feest in deze tijd.
Complimenten aan jullie, ouders, hoe jullie onze afspraken naleven in coronatijd en begrip hebben
voor onze situatie. Veel van jullie lukt het om je aan het tijdslot aan het begin van de dag te
houden, jullie komen alleen in school als er een afspraak is en er wordt bij de administratie
geregistreerd. We zijn ook blij dat jullie de kinderen opvangen als er een leerkracht is uitgevallen.
Het blijft armoedig de spontaniteit buiten de deur te houden wat betreft de ontmoetingen in school,
maar het lukt ons wel met elkaar.
De eerste ronde ouderavonden is voor een groot deel gehouden en ieder van ons kijkt tevreden terug,
we hopen dat jullie dat ook doen.
Hartelijke groet,
Namens het team Kennemerland,
Maarten Roest Crollius
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Kinderboekenweek
Het is weer zo ver: de Kinderboekenweek gaat bijna van
start.
Het loopt van woensdag 30 september t/m zondag 11 oktober
2020.
Het thema is dit jaar:
Reis mee terug in de tijd.
En toen……?
Op school gaan wij onder andere aan de slag met
voorleesgroepjes en verdere leespromotie binnen dit
thema. Daarnaast is er woensdagochtend onze boekenmarkt.
Hierover heeft u al informatie ontvangen.
Boeken bestellen in coronatijd
Dit jaar mogen wij mee doen met de actie van de kinderboekenweek.
Koopt u, tijdens deze periode, een boek bij Kennemerboekhandel (Kleverparkweg 3), dan
komt 10 % van de opbrengst ten goede van onze schoolbibliotheek.
In de mail ontvangt u hierover meer informatie en een formulier.
Ook kunt u nog steeds kinder- en informatieve boeken doneren aan onze bibliotheek.
Dankzij de inzet van ouders blijft de bibliotheek opgeruimd en aantrekkelijk. Veel dank
daarvoor.

Publicatiedatum nieuwsbrief
Dit is de laatste nieuwsbrief die u op maandag ontvangt. De volgende nieuwsbrieven zullen we op
dinsdag versturen.
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Michaëlsviering op school: vrijdag 25 september
Afgelopen vrijdag hebben we op school St. Michaël gevierd. Hieronder een kleine impressie:
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Logeerplek voor juf Ingrid
Juf Ingrid komt nu al het 4e jaar op rij iedere schoolweek vanuit Maastricht naar
Noord-Holland, om binnen de Stichting Vrijescholen Ithaka les te geven. Ze werkt
dan 3 en soms 4 dagen in de week.
Nu is er de komende tijd steeds meer vraag naar vervanging in Haarlem.
Hierdoor is haar huidige logeerplek in Purmerend niet erg gunstig.
Omdat juf Ingrid een partner en huis in Maastricht heeft, is naar Noord-Holland
verhuizen, net als dagelijks op en neer reizen, geen optie.
Heeft u een tuinhuisje, een leegstaande kamer of andere logeerplek voor juf Ingrid, zou ze daar erg blij
van worden. Natuurlijk tegen een vergoeding.
Mocht u een tip hebben om dit probleem op te lossen mag u mailen naar info@vskleverpark.nl

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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