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Gymlessen
De gymdagen zijn gewijzigd in dinsdag en woensdag.
Op dinsdag worden de gymlessen gegeven door Vincent
Koning. Groep 7 gymt samen met de Kariboe in de gymzaal
van de Bachstraat. Zij fietsen hier met de leerkracht heen.
Op woensdag worden de gymlessen gegeven door Robert
Schram.
Informatieavond gaat niet door
In plaats van de geplande informatieavond op 7 september
zullen alle ouders rond 10 september per Parro informatie
van de leerkrachten ontvangen.
Update Corona
Vooralsnog worden de huidige maatregelen voortgezet.
Leerkrachten die thuis moeten blijven wegens milde
klachten of ziekte kunnen niet altijd worden vervangen.
Intern bedenken wij de beste oplossing per situatie. Een
groep kan worden opgedeeld, of door een
onderwijsassistent worden opgevangen (evt met de eigen
leerkracht die vanuit huis instructie geeft). We kunnen
echter niet voorkomen dat er soms een groep naar huis
moet worden gestuurd.
Wilt u ons op de hoogte brengen van positieve
coronatestuitslagen van kinderen en hun huisgenoten?
Sinterklaasfeest
Alle scholen in de IJmond hebben besloten vanaf dit jaar
het feest te vieren met roetveegpieten. Er zullen geen
zwarte pieten meer zijn en geen afbeeldingen of liedjes
meer met zwarte pieten worden gebruikt.
Op deze manier wordt het sinterklaasfeest een feest
waarbij alle kinderen en hun ouders zich veilig en prettig
kunnen voelen.
Rookvrij schoolterrein
Vanaf het begin van dit schooljaar
mag er niet meer worden gerookt
op schoolpleinen in Nederland. De
ministerraad heeft daarmee
ingestemd op voorstel van
staatssecretaris Blokhuis van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De maatregel geldt
voor basisscholen, middelbare scholen, mbo- en hboinstellingen en universiteiten.
Gevonden
Er staat ook een hele bak met gevonden
kleding.
Wat niet wordt opgehaald, gaat in oktober
naar de kledinginzameling.

KiVa
Misschien heeft u van uw kind al eens het woord ‘kiva’
gehoord?
KiVa is het Finse woord voor leuk of
fijn. Daarnaast is het een Fins
acroniem voor ‘leuke school,
zonder pesten’.
Dit schooljaar zijn wij begonnen
met een nieuwe lesmethode voor sociaal-emotionele
ontwikkeling.
KiVa is een preventief, schoolbreed programma, gericht op
het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan
van pesten op basisscholen (groep 1 t/m groep 8). Het
programma zet in op positieve groepsvorming, zodat ieder
kind met plezier naar school gaat. De methode bestaat uit
wekelijkse lessen, een monitor en kringgesprekken.
Meer informatie kunt u vinden op: www.kivaschool.nl

Samen houden we
het fijn op school!
Gratis sport- en spelactiviteiten
Buurtsportcoach Bart Neeft van Team Sportservice
Kennemerland biedt elke week sport- en spelactiviteiten
aan voor kinderen van 7-12 jaar in verschillende wijken van
Heemskerk. Deze buurtsportactiviteiten zijn gratis en is op
instuifachtige wijze. Het samen spelen, respect en plezier
zijn de 3 hoofdmotto’s van de buurtsportactiviteiten.
Samen lekker in beweging zijn en veel plezier maken met
elkaar. Het programma vanaf de zomervakantie tot aan de
herfstvakantie 2020 is als volgt:
Maandag 14.30-16.00 uur:
voetbalkooi aan de Ingen Houszstraat.
Dinsdag:
flexibel in de buurt. Buurtsportactiviteit op aanvraag.*
Woensdag 13.30-15.00 uur:
Ark-terrein aan de Maasstraat.
Donderdag: 15.30-17.00 uur:
speeltuin aan de Van Meursstraat.
Vrijdag 15.30-17.00 uur:
op het Cruyff Court.
*flexibel/op aanvraag in de buurt betekent dat de kinderen, ouders of
scholen een aanvraag kunnen doen voor openbare sport- en
spelactiviteiten op locatie. Neem contact op met Bart via tel. 0251 254740
of via mail: bneeft@teamsportservice.nl of via facebook: Buurtsportcoach
Heemskerk.
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