14 feb t/m 17 feb
18 feb
21 feb t/m 25 feb
28 feb
28 feb t/m 4 mrt

oudergesprekken
studiedag
voorjaarsvakantie
medezeggenschapsraad
oudergesprekken
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14 februari 2022

Afscheid
Deze week neem ik afscheid van De Zilvermeeuw.
Het is mooi om te zien dat de school weer groeit, dat het
moderne unitonderwijs zo goed werkt en dat het
KindCentrum vormen begint aan te nemen.
Ik draag het stokje over aan interimdirecteur Marie-José
Tinebra en zal met haar tot de zomervakantie
samenwerken binnen de fusieschool ZilvermeeuwKariboe (en daarom zo af en toe nog wel op school te zien
zijn).
Ik wil kinderen, ouders en team van harte bedanken voor
de fijne samenwerking en wens iedereen het allerbeste in
de toekomst!

Update Corona
Langzamerhand versoepelen ook de maatregelen
rondom corona in de scholen.
Oudergesprekken kunnen (op 1,5 m afstand) weer in de
school en we hopen dat we binnenkort ook weer ouders
kunnen uitnodigen voor activiteiten in de school.
TalentenLab weer
geopend!
Kinderen van 6-12 jaar
kunnen weer meedoen
in het TalentenLab.
Gratis inloop van
15:00-17:00 uur in het
digilokaal in vestiging
Beverwijk van Bibliotheek IJmond Noord.
In de voorjaarsvakantie op 23 februari geeft de DJ drie keer
een hele leuke workshop waarbij eigen muziek met eigen
mengtafel kan worden gemaakt. Aanmelden voor één van
de drie rondes via
https://www.bibliotheekijmondnoord.nl/actueel/agenda/s
peciaal-talentenlab-.html
of via de klantenservice van bibliotheek IJmond Noord in
Beverwijk of Heemskerk. Deelname is gratis.
•

14 t/m 17 feb

oudergesprekken

•

28 feb t/m 4 mrt

oudergesprekken

Sinds 31 januari 2022 ben
ik werkzaam in unit 2. Ik
kom uit Almere en reis
dagelijks op en neer tot ik
een appartement vind in
Castricum of omgeving.
Mijn grote wens om
dichtbij zee te wonen
komt dan uit. Ik werk
ongeveer 35 jaar in het
onderwijs met voorkeur
voor de onderbouw.
Inmiddels heb ik
kennisgemaakt met de
kinderen van unit 2 en het team. Het lijkt mij erg leuk om
een bijdrage te leveren aan het onderwijs op deze school.
KiVa-nieuws
Onderbouw
Samen zijn wij een fijne groep!
De komende periode doen we
verschillende oefeningen waarbij jullie
kinderen zich verplaatsen in iemand die zich niet fijn voelt.
Vervolgens koppelen we dit aan samen een fijne groep
zijn. In de vorige thema’s hebben we het gehad over
pesten. In een fijne groep hoort geen pesten thuis. Samen
zijn we tegen pesten! Samen zijn wij voor een fijne groep!
Kinderen begrijpen dat anderen
soms hulp nodig hebben zodat
iedereen zich fijn kan voelen in
de groep.
Bovenbouw
Nu de kinderen weten welke
vormen van vervelend gedrag er
zijn en hoe ze die kunnen
herkennen, gaan we in dit thema
in op de gevolgen daarvan.
(Fictieve) verhalen van gepeste kinderen worden
besproken. Hoe voelt een gepest kind zich? Wat zouden
we kunnen doen om hem of haar te helpen? Daarnaast
kijken we naar onze eigen groep. Hoe ziet onze groep er op
dit moment uit? Wat gaat goed? Waar kunnen we aan
werken?

Bijlage
• Vakantieactiviteiten Team Sportservice

