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Beste ouders/ verzorgers,
Wij zijn anders gestart dan andere jaren. Wij zouden traditioneel gezamenlijk starten
op het schoolplein. Het nieuwe logo van de school zouden wij op dat moment onthullen. Heeft u het logo gezien op de muur en op het nieuwe banier? Alle scholen
van stichting FEDRA en de stichting zelf hebben een nieuwe logo. Ons oude logo: Spe-

Agenda/ Inhoud nieuwsbrief
Wat staat er nog op de
agenda :
27 augustus informatiemail voor
de ouders groepen 1-2, 3, 4 en 5

lende kinderen op de naam van de De Anjelier, is vertaald naar een nieuwe versie. Kijk
maar goed......
Het was best jammer dat de ouders maandag niet even mee konden lopen met de
kinderen om een kijkje te nemen in de nieuwe klas. Gelukkig is iedereen goed gestart
en zagen wij hele enthousiaste kinderen op school komen.
Ik wens u een fijn weekend.
Ton Minneboo

Informatiemomenten voor ouders
Ook de informatiegesprekken zijn dit jaar anders. De informatiemomenten voor de
groepen 1/ 2 t/m 5 kunnen niet doorgaan. De leerkrachten zullen de informatie per
email aan u versturen. De individuele ouder/ kind - kennismakingsgesprekken voor de
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Ingezonden stuk

groepen 6 en 7 in de week van 7 september kunnen wel doorgang vinden. Deze gesprekken zijn aansluitend op de lestijd. U krijgt van de leerkrachten per mail een datum en tijdstip doorgemaild wanneer u en uw kind verwacht worden. Maandag 31-8
krijgen de ouders van groep 8 een digitale presentatie toegezonden met informatie
over de werkwijze in groep 8, advies en schoolkeuze voortgezet onderwijs en kamp
groep 8.

Als u 's morgens te laat bent...
Soms komt het voor dat een ouder en kind te laat zijn en het kind wordt gemist op
school. Na een rondje door de groepen nemen wij contact op als wij een kind missen
en wij geen bericht hebben gehad. Wilt u als u te laat bent, even aanbellen bij de
hoofdingang van de school? Zo weten wij dat uw kind alsnog op school is aangekomen.

Ziekmelden
Vanaf 8.00 uur kunt u onze school bellen om uw kind af te melden i.v.m. ziekte of als
uw kind wat later komt i.v.m. een dokter– of tandartsbezoek. Wij zijn te bereiken op
telefoonnummer 0251-228765.
Basisschool De Anjelier, Anjelierenlaan 6, 1943 DA Beverwijk 0251-228765 www.anjelier.nl info@anjelier.nl

De jarigen in augustus?
Hek zijingang
De groepen 5 t/m 8 komen ’s morgens de school in bij de zijingang. Wij willen de ouders die hier staan te wachten vragen wat afstand te houden, zodat kinderen die op

21 augustus Jamie 3B
Lily-Rose 5A
22 augustus Tim 8B

de fiets naar school komen ruimte hebben om hun fiets te kunnen stallen.

Noortje 7B

Covid maatregelen

Bynx 3A

De maatregelen door Covid zijn niet veranderd t.o.v. de informatie die wij u voor de

24 augustus Erva 2C

vakantie hebben gegeven. Ouders kunnen slechts op afspraak en als zij geen gezond-

Riza 2B

heidsklachten hebben de school na triage betreden.

Mees 6B

1.Alle leerlingen gaan volledig naar school.
2.Tussen leerlingen hoeft geen 1.5 meter afstand bewaard te worden.
3.Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
4. Ouder(s)/verzorger(s) komen alleen op het schoolplein of in de school op afspraak
en na triage.
5.De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
6. Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO.

25 augustus Daimy 4B
Hidde 7A
28 augustus Luuk 2B
29 augustus Job 7B
30 augustus Julian 8A
Can 5B
31 augustus Idse 6A

Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van de RIVM van kracht- zoals het OMT

Ryan 2D

aangeeft, is het extra van belang dat die worden nageleefd. Het gaat daarbij om:

Mirte 8A

• Een goede melding en monitoring van besmettingen;
• Het strikt toepassen van triage wanneer ouders/ verzorgers en andere volwassenen
de school binnentreden (zie voor meer informatie: rivm.nl/documenten/triagebezoekers
• Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.
In het landelijke protocol staat het volgende beschreven: Plek aanwijzen waren leerlingen afscheid van ouder(s)/verzorger(s) kunnen nemen voordat zij het schoolplein/
de school betreden. Personeel staat buiten om halen en brengen in goede banen te
leiden. Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
• Ouders/verzorgers komen niet op het schoolplein of in de school.
• Leerlingen worden door maximaal één volwassene opgehaald.
• Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school.
• Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO.
Er zijn ouders die aangeven dat het lastig is om 1,5 meter afstand te bewaren rondom
de toegangshekken. Geef elkaar de ruimte, als uw kind op het schoolplein is gearriveerd, kunt u een rustig plekje zoeken zodat andere ouders er ook bij kunnen.

Jarigen in september
Ingezonden stuk:

2 september Imri 5A

Vormsel 2021 - informatieavond

3 september Dachano 8A
4 september Jayden 2D

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:

Mae 3B
Mert 3B
5 september Lotte 6A
6 september Olivia 4A
8 september Rens 8A

Datum: woensdag 7 oktober 2020
Locatie: Spoellaan 3 te (1964 TA) Heemskerk, in de Esplanadezaal van de
Mariakerk
Tijdstip: 19.30u

Eva 4B
10 september Max 3A
Lars 2C
Sidelya 4A
11 september Rosa 2B

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.

12 september Valentijn 8A
Sara 3B
13 september Jill 2B
Daley 3A

Ook dit jaar zijn er weer leuke activiteiten ingepland, waaronder een bezoek aan de Bavo-kathedraal in Haarlem.

14 september Mila 5A
Jens 7A
15 september Elise 3A

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.

16 september Mees 7B
17 september Ties 7A
Zoëy 7A
Owen 2A

Met vriendelijke groet, namens iedereen van de vormsel-werkgroep,

21 september Roan 6A
24 september Kylan 6B

Kapelaan Teun Warnaar

Emirhan 4A

Ingezonden stuk:

Nog meer jarigen in september

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 re
gelmatig 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 scho
len 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!

26 september Demi 5B
27 september Dylana 3B
Milan 8B
28 september Bente 4B
30 september Iyad 8A
Swen 5B
Rijck 5B

