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Update Corona
In de bijlage vindt u een flyer van de GGD waarin u kunt
lezen aan welke maatregelen wij ons zullen houden tijdens
de aankomende feestdagen.
Indien de overheid nieuwe maatregelen aankondigt, zullen
we u informeren over hoe de school dit gaat organiseren.
Sinterklaasfeest
Op woensdag 2 december vieren
we het sinterklaasfeest op
school. Helaas kunnen er
vanwege de coronamaatregelen
geen ouders aanwezig zijn bij de
intocht. Wij rekenen op uw
begrip hiervoor.
We zullen u via Parro zoveel
mogelijk op de hoogte houden van deze feestelijke dag! De
leerlingen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te
nemen. Wel willen we vragen uw kind een beker mee te
geven.
Wij hebben, ondanks alle maatregelen, ontzettend veel zin
in deze gezellige dag!
We wensen alle gezinnen ook veel plezier tijdens het feest
thuis.

Help ons groeien
Alle ouders hebben een zakje bolletjes
ontvangen met de vraag ambassadeur
van De Zilvermeeuw te zijn.
U kunt de school helpen door positieve
verhalen over ons te vertellen aan
vrienden/familie/bekenden met kleine
kinderen.
Wij bedanken de familie Riteco voor de
bolletjes!
Verkeersveiligheid
We merken dat steeds
meer kinderen worden
gehaald en gebracht
met de auto. We willen
u vragen uw kinderen
zoveel mogelijk lopend
of per fiets te brengen.
Indien het noodzakelijk
ZORG SAMEN VOOR DE VEILIGHEID
is om dit met de auto
VAN ONZE KINDEREN!
te doen, willen wij u
vragen NIET TE
PARKEREN op de stoep
of langs de stoep waar de gekleurde ronde stickers zijn
geplakt. Dit zorgt namelijk voor zeer gevaarlijke situaties
voor onze kinderen!
Kerstfeest
Het team en de ouderraad zijn al
druk bezig met de voorbereidingen
van het kerstfeest. Dit jaar kunnen
we het niet vieren zoals we gewend
zijn, maar er worden alternatieven
bedacht. U wordt hierover nog
geïnformeerd.
Herinnering bijdrage TSO
Helaas vallen de inkomsten vanuit de TSO-bijdragen tegen.
Natuurlijk zijn deze vrijwillig. U helpt de school ermee door
een bijdrage te doen zodat we de beschikbare middelen
optimaal aan onderwijs kunnen besteden.
Het eerste deel van € 35 per kind kunt u overmaken naar
bankrekeningnummer NL24RABO0388057726
t.n.v. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Velserbroek
o.v.v. TSO OBS de Zilvermeeuw + naam kind.

KiVa-nieuws

Schoolkosten
Ouders met een minimuminkomen kunnen bij de
gemeente Heemskerk een tegemoetkoming in deze
kosten vragen via: Laagdrempelige bijzondere bijstand
(LBB) | Gemeente Heemskerk > Zij kunnen hierbij hulp
vragen aan het Sociaal Team.

Inmiddels zijn er 4 thema’s afgerond en de bijbehorende
regels hangen in de klas. Vraag uw kind er maar eens naar!

Sociaal Team
Het Sociaal Team kan ouders helpen bij vragen of zorgen
over gezondheid, overbelasting, verslaving, financiën,
gezinsvragen/zorg, contacten/mee willen doen, welzijn en
wonen.
tel. 088 8876970
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