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Update Corona
Inmiddels zijn er ook op school versoepelingen rondom
de coronamaatregelen ingegaan. We hoeven geen 1,5
meter afstand meer te houden en wanneer er een
leerling positief is getest, hoeft niet de hele klas in
quarantaine.
Per groep wordt er gekeken naar behoeften van ouders
en mogelijkheden om in de groep van hun kind(eren) te
kunnen kijken.

Worden wat je wil
Dit is het thema van de Kinderboekenweek die officieel
start op 6 oktober a.s. Omdat de leerlingen op die dag
vrij zijn, openen wij de week al op maandag 4 oktober.
In alle groepen wordt aandacht besteed aan het thema
beroepen. Verder zijn er allerlei activiteiten rondom
(voor)lezen.
Studiedag 6 oktober
Op deze dag zijn alle leerlingen vrij.
Het team bezoekt die dag een evenement over
techniekonderwijs. Zo blijven we op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen rondom techniekonderwijs.

TechPort Technologieweek
Onze school is een TechPort-school.
TechPort organiseert een hele week vol techniekevenementen om zo het techniekonderwijs te promoten.
De leerlingen van groep 8 bezoeken het PET. Ook voor
ouders van groep 7 en 8 is er een evenement.
Op de website van TechPort kunt u hierover meer lezen
en aanmelden.
Techniek talenten opgelet! - Techport - voor de toekomst
van de maak- en onderhoudsindustrie
www.techport.nl/nieuws/techniek-talenten-opgelet/
Studiedag 25 oktober
Op deze dag zijn alle leerlingen vrij.
Het team houdt zich op die dag bezig met het werken
aan de ontwikkeling van de school.

studiedag + start kinderboekenweek
t/m 22 herfstvakantie
studiedag
controle hoofdluis

Sportpas blok 1 en vakantieactiviteiten
Met Jouwsportpas (JSP) kunnen zowel kinderen als
volwassenen kennismaken met een sport, zonder
verdere verplichtingen. Een kennismaking bestaat
doorgaans uit 3 of 4 lessen bij de vereniging of
sportorganisatie en kost maximaal €5,50. Een aantal
kennismakingen worden zelfs gratis aangeboden. Van 25
oktober tot 21 november worden de lessen gegeven, dit
is de periode na de herfstvakantie. Inschrijven voor blok
1 kan van 25 september t/m 22 oktober, uitsluitend via
de website van Noordhollandactief.nl.
Ook worden er in de herfstvakantie verschillende
activiteiten georganiseerd.
Meer informatie leest u in de bijlage en op
jouw.teamsportservice.nl/kennemerland/.
National Programma Onderwijs (NPO)
In het kader van het NPO heeft onze school een flink
bedrag tot haar beschikking om leerachterstanden van
leerlingen te verminderen.
Deze gelden gebruiken wij voor veel extra ondersteuning
in de groepen, licenties van software, leermaterialen,
schooljudo en teamscholing.
Medezeggenschapsraad
Vorige week is de medezeggenschapsraad weer bij elkaar
geweest. We zijn van start gegaan met drie nieuwe ouders:
Bas van Oosten (Zilvermeeuw), Ron van Schie
(Zilvermeeuw) en Arnold Wardenaar (Kariboe). Samen met
Heleen Seubring (Kariboe) vormen zij de oudergeleding.
Deze keer is het jaarplan van de school en de inzet van de
NPO-gelden besproken.
Taalles voor ouders
Wilt u beter Nederlands leren? U kunt nu les krijgen in een
groepje. 2 taalbegeleiders werken samen met u aan uw
leerdoel(en). Wilt u bijvoorbeeld zelf aan de dokter kunnen
vertellen waar u pijn heeft? Of met de juf op school
kunnen praten over uw kind? Of wilt u met
(vrijwilligers)werk beginnen, bijvoorbeeld op school, maar
spreekt u nog niet zoveel Nederlands? Dit is uw kans!
De les is voor vaders en moeders van de kinderen op
school. De les is 1 keer per week op maandag van 13 uur
tot 14.00 uur op De Kariboe.
Wilt u zelf deelnemen en/of kent u iemand?
Aanmelden kan bij de directeur of bij de Stichting
Participatie Anderstaligen, Esther Tromp: 06-44302225 of
info@spa-ijmond.nl.
Bijlage
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OBS De Zilvermeeuw - 1964 ST Heemskerk - 0251323646 - www.obsdezilvermeeuw.nl

