Nieuwsbrief 5 19 november 2020

Agenda
vrij 20 en 27 november
ma 23 november
vr 4 december

ronde 2 en 3 van atelierronde 3
studiedag: KINDEREN VRIJ!
Sinterklaas: KINDEREN OM 12.30u UIT!!

Leerachterstanden door Corona
In 2020 is de school een aantal weken dicht geweest in verband met de Corona-crisis. Ook
zijn de kinderen een aantal weken slechts de halve week op school geweest. We hebben het
onderwijs in die periode zo goed mogelijk digitaal uitgevoerd. Toch merken alle scholen dat
kinderen in die periode soms achterstanden hebben opgelopen in het leren.
Om die achterstanden weg te werken konden scholen subsidie aanvragen bij de overheid.
Dat hebben wij ook gedaan en inmiddels hebben wij bericht gekregen dat we die subsidie
ook krijgen. Binnenkort gaan wij daarom beginnen met extra hulp voor kinderen die dat
nodig hebben. Dat doen we zo veel mogelijk onder schooltijd door extra instructie te geven,
die ervoor zorgt dat kinderen opgelopen achterstanden in kunnen halen. Op het gebied van
rekenen hebben wij daarvoor de hulp ingeschakeld van Nicolette van Monsjou van Praktijk
Kijk Mij in Beverwijk. Nicolette is erkend behandelaar van ernstige rekenproblematiek en
dyscalculie. Daarnaast heeft zij ruime ervaring als leerkracht en ambulant begeleider. Zij
komt de rest van het schooljaar op donderdagochtend ons team versterken.
Even voorstellen: nieuwe administratief medewerkster
Ik zal me even kort aan jullie voorstellen! Ik ben Angel Steenbakker,
22 jaar en ik woon in IJmuiden. Afgelopen schooljaar (2019-2020)
heb ik stagegelopen als managementassistent bij Hanneke op de
Vliegende Hollander. Nu Hanneke afgelopen oktober gestopt is op
de Vuurtoren en de Vliegende Hollander zal ik haar taken
overnemen.
De scholen zijn zeker niet nieuw voor mij, zelf ben ik een oudleerling van de Vuurtoren- West. Buiten het werk op deze scholen
werk ik nog bij Action IJmuiden en volg ik de opleiding
onderwijsassistent.
Ik heb er enorm veel zin in en kan niet wachten om iedereen te leren
kennen.
Gezonde broodtrommel
Gelukkig zien we dat al veel kinderen een gezonde pauzehap en lunch meekrijgen. Dat doet ons veel
plezier.

In deze nieuwsbrief willen we u ideeën geven voor een gezonde lunch. Wij zien de
middagpauze als een rustmoment. We nemen samen de tijd voor de lunch: begeleiders en
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kinderen. Er is vooral aandacht voor het eten. Kinderen die wat meer aandacht vragen of
speciale dieetwensen of eetgewoontes hebben, helpen we.
Voorbeelden van een gezonde lunch:
▪ Volkoren of bruine boterham, volkoren knäckebröd of een volkoren mueslibol.
▪ Brood besmeerd met halvarine of zachte margarine uit een kuipje.
▪ Gezond beleg voor in het trommeltje is bijvoorbeeld:
o 20+ en 30+ (smeer)kaas, ei, hüttenkäse en light zuivelspread.
o 100% notenpasta of pindakaas (zonder toegevoegd zout of suiker).
o Groente en fruit, zoals tomaat, komkommer, paprika, banaan, appel en aardbei.
Lekker als beleg of voor erbij!
Uitkomst CO2-metingen
Onlangs zijn er op alle scholen ventilatiemetingen uitgevoerd in het kader van het landelijke
onderzoek naar ventilatie in schoolgebouwen gekoppeld aan Corona. De metingen zijn
middels een steekproef in 2 lokalen uitgevoerd en de luchtverversing in de gemeten ruimten
voldoet aan de gestelde normen. Het blijft op school belangrijk om te ventileren wanneer
dat kan, dus dat zullen we ook de komende periode zeker blijven doen.
Sport- en spelactiviteiten
Vanaf volgende week zullen de buurtsportcoaches weer verschillende sport- en
spelactiviteiten organiseren. Op maandagmiddag (15.30-16.30) staat buurtsportcoach Jerry
op het DKV kunstgrasveld in IJmuiden klaar voor kinderen uit groep 3,4 en 5. Op
vrijdagmiddag van 16.30-17.30 staat buurtsportcoach Adrie klaar voor de kinderen uit groep
6,7 en 8 op dezelfde locatie.
Op https://sportpasvelsen.nl/LeefModule/Details/17959 vindt u het volledige aanbod.
Voorafgaand aanmelden is verplicht. De activiteiten zijn gratis om aan deel te nemen.

GGDflits Vieren in coronatijd
Het coronavirus heeft invloed op vakanties, feestdagen, het
vieren van verjaardagen en andere gezamenlijke activiteiten.
Het dagelijks leven is veranderd en beïnvloed hoe jaarlijkse
feestelijkheden eruitzien. Zo is een drukbezochte
Sinterklaasintocht ondenkbaar en bij verjaardagen kan niet
iedereen uitgenodigd worden. Ook het wekelijkse familiediner
en andere gewoontes zullen anders zijn.
Hoe ga je hier als gezin mee om?
Lees hier tips hoe het vieren ook zou kunnen en hoe je met kinderen kunt praten over de
bijvoorbeeld corona en de coronamaatregelen.
Meer behoefte aan specifieke informatie over Corona voor jonge kinderen, jeugdigen,
ouders en professionals? Klik hier.
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Schoolfruit

