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Agenda/ Inhoud nieuwsbrief
Beste ouders/ verzorgers,
Wij sluiten bijna dit bizarre schooljaar af. Een jaar zoals je nooit meer zult vergeten. Opeens is alles anders. In de wereld, in Europa, in Nederland. Ouderen konden niet worden bezocht, mensen stierven zonder familie om zich heen, bedrijven
hadden en hebben het moeilijk, mensen verloren hun baan. Maatregelen werden
getroffen, protocollen opgesteld. Zo ook binnen ons bestuur en op onze school.
Kinderen werkten thuis, juffen en meesters, op afstand, en ouders begeleidden
dit thuisonderwijs. Petje af hoe snel en hoe goed dit door een ieder werd opgepakt. Na de gedeeltelijke heropening volgde al snel de totale opening van de basisscholen. Gelukkig konden de kinderen weer naar school met een nieuw protocol
en afspraken. Ouders mogen nog steeds het schoolplein en gebouw niet in. Hierdoor kunnen wij ook niet het jaar uitluiden zoals wij traditioneel graag doen. De
groepen 8 hebben deze week een aangepast "feest" programma in en rond de
school. Maandag 29 juni nemen zij afscheid. Woensdag 1 juli heeft iedere groep 1/
2 t/m 7 een Anjelierendag met leuke activiteiten in en rond de school.

Wat staat er nog op de
agenda :
29 juni: afscheid groepen 8
1 juli: Leuke activiteiten voor iederreen
2 juli: afsluiting schooljaar, iedereen is om 12.30 uur uit
3 juli t/m 16 augustus: Zomervakantie.

INHOUD NIEUWSBRIEF:

Donderdag 2 juli om 12.30 uur is de school uit en gaan wij genieten van een heerlijke vakantie!



Nieuwe website

Ik wens u een fijn weekend.



Nieuw meubilair

Ton Minneboo



Verkeersexamen groepen 7



Vakantierooster en
studiedagen

Nieuwe website en nieuw logo



Leuke week groepen 8

Het is voor ons allemaal, leerlingen, leerkrachten en ouders, een bijzondere periode



Muzieklessen

geweest. De kinderen en de leerkrachten hebben elkaar sinds half maart moeten mis-



Ingezonden stuk

sen. Gelukkig zijn de kinderen sinds 8 juni weer allemaal tegelijk op school. Daar zijn we
heel blij mee.
Er is hard gewerkt om dit veilig en optimaal te laten verlopen. En het lijkt er op dat we
ook volgend schooljaar weer volledige groepen kunnen ontvangen .

Onze ogen zijn daarom natuurlijk alweer gericht op de toekomst. We kijken uit naar het
nieuwe schooljaar.
En met dat gegeven in ons achterhoofd introduceerden wij dit schooljaar een nieuw
logo, een nieuwe website en ons nieuwe schoolrapport (met nieuwe map). Op dit moment worden wel nog even de puntjes op de i gezet.
In het nieuwe rapport treft u straks een uitgebreide brief over het bovenstaande .
Basisschool De Anjelier, Anjelierenlaan 6, 1943 DA Beverwijk 0251-228765 www.anjelier.nl info@anjelier.nl

Nieuw meubilair

Wie zijn er jarig??

Zoals u vast al gehoord heeft zijn wij erg blij met

26 juni

Rosalie 8A

ons nieuwe meubilair. Het was hard werken om

Kalila 1A

alles zo snel mogelijk in orde te brengen, zodat de

Logan 5B

leerkrachten weer gewoon met hun lessen verder

29 juni

Corné 8A

konden gaan.

30 juni

Kiki 5A
Noam 1D
Lissy 1B

Theoretisch verkeersexamen groepen 7

2 juli

Kayleigh 2A

3 juli

Liam 5A

De groepen 7 hebben op dinsdag 16 juni hun theoretische verkeersexamen gemaakt.

Milan 2C

Alle leerlingen zijn geslaagd! Goed gedaan toppers!
4 juli

Fien 7A
Elise 8A

Vakantierooster schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie:

10 oktober 2020 t/m 18 oktober 2020

Kerstvakantie:

19 december 2020 t/m 3 januari 2021

5 juli

Willem 4B

8 juli

Djem 7B
Julia 7B

10 juli
Voorjaarsvakantie: 20 februari 2021 t/m 28 februari 2021

Vince 1A
Alissa 8B

Goede Vrijdag

2 april 2021

Steffie 6B

2e Paasdag:

5 april 2021

Kaatje 2A

Koningsdag:

27 april 2021

11 juli

Aimee-Lynn 6A

14 juli

Quinn 7B

Meivakantie (incl. Hemelvaartsdag ) 1 mei 2021 t/m 16 mei 2021
2e Pinksterdag:

24 mei 2021

Zomervakantie incl. extra dag vrij : 09 juli t/m 22 augustus 2021
De studiedagen zijn op vrijdag 25 september, woensdag 10 februari, woensdag 7 april,

Mara 2A
15 juli

Gino 5A

16 juli

Bo 3B

18 juli

Djeavy 1C
Isa 6B

maandag 21 juni is er een Fedra studiedag, maandag 28 juni.

Cristian 3B
20 juli

Lies 2A

24 juli

Joëlla 8B

25 juli

Parker 8B

28 juli

Rijk 2A

Wie zijn er nog meer jarig ?
Activiteiten groepen 8

28 juli

Elise 5B

Tjeetje, wat een leuke, warme, smaakvolle week hebben onze groepen 8 leerlingen

29 juli

Kas 8A
Kaylee 7A

achter de rug. Maandag hebben ze een spel gespeeld en in de middag hebben ze
genoten van een heerlijke high tea. Op dinsdag was er een avondprogramma. Eten

30 juli

Phinique 1D

op school en daarna door naar het Casino op school.

31 juli

Livia 6B

Op woensdag hebben de leerlingen onder begeleiding van meester Ino sportieve

2 augustus

Joya 7B

activiteiten gedaan en donderdag hebben de leerlingen genoten van een heerlijke

4 augustus

Lorenzo 5B

pizza. Deze is aangeboden door Ruud de Vries van New York Pizza. Wat een gave

5 augustus

Ties 7B

6 augustus

Floris 2A

actie van deze ouder! In de avond stond er een verrassing op het programma voor
onze leerlingen. De mensen van de Vuurlinie stonden klaar om met onze leerlingen
te laser gamen rondom de school. Vrijdag is er afgesloten met een spel op school. Ik
denk dat de groepen 8 deze week niet zo snel kunnen vergeten en dat dit toch ondanks deze bijzondere tijd een leuke afsluiting was van de basisschool. Aanstaande
maandag nemen de groepen 8 afscheid van school
met een bonte avond en kijken ze de Talentenshow
terug die is opgenomen in het Kennemer theater.

Arthur 6B
7 augustus

Mees 8B

8 augustus

Zoë 1B

9 augustus

Mila 5A
Kyara 7A

10 augustus Fae 6A
11 augustus Tara 3A

Muzieklessen
Er staan weer muzieklessen voor jullie klaar!
Ik hoop dat iedereen ze leuk vind.

12 augustus Johnny 7A
13 augustus Liz 5A
14 augustus Alice 7B

Voor de onderbouw: een les over ritme en een nieuw lied over trommelen. In deze

16 augustus Mila 1D

les maken we ons eigen supersnelle trommel met A4 papier en schaar.

17 augustus Sura 6A

https://www.dropbox.com/s/xe5gtu0uuspp6e0/muziekles%20online%
20OB%207.mov?dl=0

18 augustus Anil 8A

Voor de middenbouw: een Afrikaanse les met twee vrolijke liedjes om mee te zingen

19 augustus George 2D
Kenzi 3A

en te spelen.

20 augustus Storm (van school)

https://www.dropbox.com/s/72eh1r7r7oc9zkb/muziekles%20online%
20mb%207.mov?dl=0

21 augustus Jamie 3B

Voor de bovenbouw: een les over musical Sweet Charity met een uitdagende canon.
https://www.dropbox.com/s/zvmems1af04axcf/Muziekles%20online%207%
20BB.mov?dl=0

Lily-Rose 5A
22 augustus Tim 8B
Noortje 7B
Bynx 4A

Gefeliciteerd allemaal!

Nog meer jarigen...
22 augustus Helena (van school)

Ingezonden stukken:
Adviezen voor wering van kinderen met neusverkoudheid
Het RIVM heeft per 17 juni 2020 de adviezen voor kinderen tot 6 jaar met neusverkoudheid aangepast.
Een kind jonger dan 6 jaar met verkoudheidsklachten mag naar school / kinderopvang
indien:


het kind niet hoest en geen koorts heeft;



er in het gezin niemand is met koorts;



de ouders geen verkoudheidsklachten hebben;



het kind geen contact is van een bevestigd COVID-19 patiënt.

Een kind van 6 jaar of ouder met nieuw ontstane verkoudheidsklachten mag alleen naar
school / BSO / gastouderopvang na een negatieve COVID-19 test en indien:


het kind niet hoest en geen koorts heeft;



er in het gezin niemand is met koorts;



de ouders geen verkoudheidsklachten hebben;



het kind geen contact is van een bevestigd COVID-19 patiënt.

Het beleid voor kinderen met chronische verkoudheidsklachten is niet gewijzigd.

GGDFlits Hoofdluis, ook in corona tijd.
De hoofdluiscontroles op de basisscholen zijn gestopt door het Corona virus. Maar
hoofdluis blijft voorkomen bij kinderen en steeds vaker ook bij jongeren. Geen reden om
in paniek te raken maar wel om het goed aan te pakken. Wat kun je doen om hoofdluis
te voorkomen of te behandelen? Op de website https://www.rivm.nl/hoofdluis vindt u
heel veel nuttige informatie over hoofdluis. Ook staan er filmpjes over hoofdluis herkennen, controleren op hoofdluis, en de behandeling. Kijk hier voor vragen en antwoorden
Heeft iemand in uw gezin last van hardnekkig hoofdluis? Vraag op school advies aan iemand van de hoofdluiswerkgroep. Of maak een telefonische afspraak maken bij de
jeugdverpleegkundige verbonden aan de school van uw kind. De jeugdverpleegkundige
kan met u meedenken en adviseren over het bestrijden van de hoofdluis. Een afspraak
maken kan via 023 7891777 op werkdagen van 8.30–12.30 uur en 13.00–17.00 uur

24 augustus Erva 1-2C
25 augustus Daimy 4B
Hidde 7A
28 augustus Luuk 1-2B
Ryan (van school)
29 augustus Job 7B
30 augustus Julian 8A
Can 5B
31 augustus Idse 5A
Ryan 1-2D
Mirte 8A

Alvast gefeliciteerd!

