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Actie voor Oekraïne
Afgelopen woensdag 16-3 hebben alle leerlingen om 11.55 uur het lied 'Wij
Staan Hier Sterk' gezongen op het schoolplein en dat was een mooi moment.
Zoals gemeld kunnen de leerlingen tot en met woensdag 23 maart lege
statiegeld flessen (of statiegeldbonnetjes) inleveren.
Op woensdag 23-3 vindt er een boekenmarkt plaats van 11.30-12.15 uur.
De opbrengst van alle acties worden gestort op giro 555.

Jan Campertschool in het nieuws
Vrijdag 4 maart drukke dag bovenbouw
Vrijdag 4 maart was een dag die de leerlingen van groep 7 en 8 niet snel zullen vergeten.
Beide groepen startten die dag met het lassen van hun naam. Om leerlingen te enthousiasmeren voor
techniek kwamen de vriendelijke mensen van de firma Haprotech met een laskar. Dit doen zij om
techniek zichtbaar te maken in het basisonderwijs. Hopelijk heeft dit een aantal kinderen geïnspireerd
nu of in de toekomst te denken aan techniekonderwijs.

‘Hier begint de zee’
Voor groep 8 ging het feestelijke programma verder met vertoning
van een leerzaam filmpje dat eerder deels op ons schoolplein is
opgenomen. Dit filmpje samen met een speciale tegel op het
schoolplein vormen onderdeel van de bewustwordingscampagne
over afval op straat en de vervuiling van de zee. Mevrouw van der
Linden van Rotary Club Velsen, Nick Huibers van Firma de Bie en
wethouder van onderwijs Marianne Steijn waren daarbij op school
aanwezig. Lees verder voor het artikel in de IJmuider Courant:
https://www.ijmuidercourant.nl/cnt/dmf20220304_40906510

Prijs
Voorts was er een prijsuitreiking van een cheque van 500 euro aan
Thijs en Luuk van groep 8 voor hun klas overhandigd kregen omdat ze
een winnend lot hadden bij de kerstboom-inleveractie. Hier was weer
een wethouder (Bram Diepstraten) voor naar school gekomen.
Lees verder voor het artikel in de IJmuider Courant:
https://www.ijmuidercourant.nl/cnt/dmf20220307_67410854

Boom
Aansluitend nog een bijzonder moment aan het eind van de schooldag; dezelfde wethouder zette met
leerlingen van groep 8 de prachtige nieuwe boom op het schoolplein in de aarde. Deze boom, een
Spaanse Aak, is in het kader van de vergroening van de gemeente via Duurzaam Velsen / Velsen Goed
Bezig aan school geschonken. Uiteindelijk maakt de gemeente zich hard om op alle schoolpleinen in
Velsen een boom geplant te krijgen.
Foto:
Duurzaam Velsen,
Velsen Goed Bezig

Oproep: opladers Chromebook?
In Coronatijd hebben onze leerlingen thuis het Chromebook van school
kunnen gebruiken voor ons online-onderwijs. We missen in deze groepen
nogal wat opladers en we denken dat sommige leerlingen vergeten zijn
om die mee terug te nemen. We hopen dat er thuis nog even gezocht kan
worden. Alvast bedankt!

Vanuit het bestuur: Stand van zaken - De Nieuwe schoolweek
Beste ouders,
Wij zijn op zoek naar oplossingen die ervoor zorgen dat we goed onderwijs kunnen blijven bieden aan
de kinderen en medewerkers met plezier naar hun werk gaan. We toetsen daarom enkele ideeën op
haalbaarheid.
Inmiddels is dit onderzoek afgerond. De resultaten worden volgende week gedeeld op de
website: www.denieuweschoolweek.nl
Volgende week ontvangt u een brief. In deze brief leest u informatie over mogelijke oplossingen. Ook
vindt u in deze brief een link naar de resultaten van het onderzoek én naar een vragenlijst. Wij willen
graag uw mening horen over mogelijke oplossingen en hopen dat u bereid bent deze vragenlijst in te
vullen.
Met vriendelijke groet,
Annemarie Trouw, Irene Koning en Martijn van Embden

Jaarkalender
Alvast ter info:
Op de jaarkalender die u aan het begin van het schooljaar heeft ontvangen, staat dat de CITO weken
voor de groepen 3 t/m 8 gepland staan van 10 t/m 25 mei.
Aangezien het een lang schooljaar is en 10 mei meteen na de meivakantie is, schuiven we deze CITO
weken op naar 30 mei t/m 17 juni.

Bijzondere activiteiten
•
•
•
•

14-23 maart
22 maart
23 maart
31 maart

Lege statiegeldflessen of bonnetjes inleveren
Online ouderavond GGD: ‘Opgroeien met liefde’’ (zie vorige nieuwsbrief)
Boekenmarkt van 11.30-12.15 uur
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