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Beste ouders/ verzorgers,
De R is in de maand. De warmte heeft echt plaats moeten maken voor nattere dagen.
Vooral bij het brengen van de jongere kinderen is dit voor ouders met kinderen in 1/
2 en ook in 3/ 4 lastig. In dit Anjeliertje dan ook aandacht voor een wijziging in het
halen en brengen van de groepen vanaf maandag. Verder aandacht voor het onderwijs als kinderen verkouden thuis zijn maar niet echt ziek. Hoe willen wij deze kinderen dan zo goede mogelijk thuis laten werken?
Ik wens u een fijn weekend.
Ton Minneboo

Gewijzigde route start school voor groepen 3 en 4
Om de ouders met hun kinderen niet te lang in de regen te laten wachten willen wij

Agenda/ Inhoud nieuwsbrief
Wat staat er nog op de
agenda :
7 t/m 11 september: Oudergesprekken met ouders van de
groepen 6 en 7
25 september: Studiedag team,
alle leerlingen zijn vrij
28 september t/m 9 oktober:
Cito toetsen
30 september: Start Kinderboekenweek

vragen aan de ouders met kinderen in groep 3 en 4 om hen te brengen naar de hoofdingang van de school. Daar worden de kinderen opgevangen en indien nodig naar hun
klas gebracht. Wij verwachten de kinderen a.s. maandag 7 september om 8.20 uur bij
de hoofdingang van de school. Bij het uitgaan van de school verzamelen de groepen 3

INHOUD NIEUWSBRIEF:


Gewijzigde route gr.3/4



Schoolwapps



Cito toetsen

zijingang naar binnen en na schooltijd komen zij weer door de zijingang naar buiten.



Verkoudheid

Schoolwapps



Thuiswerken

Schoolwapps is de nieuwe app van onze school. Via dit communicatiesysteem ont-



Ingezonden stuk

en 4 om 14.30 uur op het grote plein en kunnen de leerlingen zelf naar hun ouders
lopen. De groepen 1-2 verzamelen, zoals nu ook het geval is, om 8.25 u op het grote
plein en komen om 14.25 u naar buiten. De groepen 5 t/m 8 gaan om 8.20 u via de

vangt u straks alle berichten die vanuit de leerkrachten of vanuit de school verstuurd
worden. U kunt hierbij denken aan het melden dat de leerkracht van uw zoon/dochter
niet op school is vanwege ziekte. De jaarkalender kunt u hierop terugvinden net zoals de nieuwsbrieven die school verstuurt. Zo zijn er nog vele andere diverse mogelijkheden om via deze app met u te communiceren. Volgende week ontvangt u via uw zoon/dochter een brief met inloggegevens en informatie. Wij willen u vragen om de app te downloaden en
te activeren.

De CITO- toetsen in de groepen 4 t/m 8
In de weken van 28 september t/m 9 oktober worden op onze school de CITO-toetsen afgenomen. Deze toetsen worden
normaliter in januari en mei afgenomen. Vorig schooljaar is ervoor gekozen dit in juni niet te doen i.v.m. de schoolsluiting
Wij nemen nu de toetsen van juni 2020 af in de groepen 4 t/m 8. Deze toetsen willen wij gebruiken om te zien wat uw kind
in deze periode heeft geleerd en waar wij extra aandacht aan moeten schenken in ons onderwijsaanbod.
Basisschool De Anjelier, Anjelierenlaan 6, 1943 DA Beverwijk 0251-228765 www.anjelier.nl info@anjelier.nl

Jarigen in september
De R….. in de maand , verkoudheid en Corona.

3 september Dachano 8A

Als een verkouden kind thuis is.

4 september Jayden 2D

Wij merken dat e veel kinderen thuis zijn met lichte verkoudheidsklachten. Het proto-

Mae 3B

col geeft aan dat kinderen die verkouden zijn en waar dit ongewoon voor is, thuis

Mert 3B

blijven. Toch is dit lastig te beoordelen. Wij gebruiken hiervoor de beslisboom voor
neusverkouden kinderen. https://www.boink.info/nieuws/nieuwe-versie-beslisboom

5 september Lotte 6A
6 september Olivia 4A

-neusverkouden-kind
Wij willen dat de kinderen die met lichte klachten thuis zijn, zo veel mogelijk mee kunnen doen met het onderwijs. De leerkracht biedt de kinderen dan de mogelijkheid om
thuis verwerkingsoefeningen te maken van de doelen waar aan wordt gewerkt. Dit

8 september Rens 8A
Eva 4B
10 september Max 3A

werken wij op dit moment verder

Lars 2C

uit.

Sidelya 4A
11 september Rosa 2B

Voor kinderen in de groepen 1 en 2
geldt dat als zij verkouden zijn en er

12 september Valentijn 8A
Sara 3B

geen personen in hetzelfde huishouden corona gerelateerde klachten hebben, zij gewoon naar school
mogen komen. Als de kinderen in
de groepen 1 en 2 naast de ver-

13 september Jill 2B
Daley 3A
14 september Mila 5A
Jens 7A

koudheid ook koorts hebben dan

15 september Elise 3A

blijven zij thuis.

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

Als een leerkracht afwezig is.
In het protocol wordt ook beschreven wanneer een leerkracht niet naar school kan in
verband met corona-gerelateerde klachten. Wij proberen de afwezige te vervangen
waar dit kan. Dit zal niet altijd gaan. Soms zal een groep geen onderwijs op school
kunnen krijgen en thuis moeten blijven. Wij proberen dit zoveel mogelijk een dag van
te voren aan te geven. Dit zal helaas niet altijd mogelijk zijn. U krijgt dan vroeg in de
ochtend bericht vanuit de school. Uw kind kan dan niet naar school. Uiteraard proberen wij dit zo veel mogelijk te voorkomen.

21 september Roan 6A
24 september Kylan 6B
Emirhan 4A

Nog meer jarigen in september
Ingezonden stuk:

26 september Demi 5B

Schoolschaatsen

27 september Dylana 3B

Zoals elk jaar organiseert IJsclub Kees Jongert een kennismakingscursus schaatsen voor

Milan 8B

de basisscholen van Beverwijk en Heemskerk voor de groepen 4,5, 6, 7 en 8.

28 september Bente 4B

De cursus wordt gegeven op 10 zaterdagochtenden.

30 september Iyad 8A

De eerste les is op zaterdag 26 september 2020

Swen 5B
Rijck 5B

Accommodatie

Kunstijsbaan Kennemerland te Haarlem.
U moet zelf voor het vervoer zorgen naar en van de ijsbaan.

Lestijden

Zaterdag van 09:25 tot 10:25 uur

Leeftijdsgroepen

Voor leerlingen van groep 4,5, 6, 7 en 8

Cursusgeld

Prijs € 56,00 per persoon inclusief toegang tot de ijsbaan.

Begeleiding

Instructeurs van IJsclub Kees Jongert

Inschrijven

Voor 14 september 2020

Afhalen abonnement

Zaterdag 19 september 2020

en schaatsenkeuring

Groep 7 en 8: van 13:30 tot 14:00 uur
Groep 4,5 en 6:van 14:00 tot 14:30 uur

Waar afhalen

In het clubhuis van Kees Jongert in park Assumburg,
ingang t.o. industriepark de Trompet
Adeleartlaan 5 1967 NN Heemskerk.

Nadere informatie
Het centrale nummer voor alle informatie is op
werkdagen bereikbaar tussen 19:00 en 20:00 uur via Henk Gouma
T 06-38304941
E keesjongertschoolschaatsen@ziggo.nl
Of www.ijsclubkeesjongert.nl/jeugd-schoolschaatsen

Op dit moment is nog niet bekend wat de eventuele maatregelen en voorschriften zijn
t.a.v. het coronavirus. Zodra dit bekend zal u daar over geïnformeerd worden.

Het inschrijfformulier vindt u als aparte bijlage bij deze nieuwsbrief.

