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07 december ‘20
MELDEN VAN AFWEZIGHEID

Wilt u bij afwezigheid van uw kind alstublieft bellen (dus niet mailen of appen) vóór schooltijd voor
8.20 uur (0251-224074). Na die tijd zijn de leerkrachten al naar hun klaslokaal. De directie of
administratie neemt contact met u op als wij geen afmelding van een leerling hebben ontvangen. Alle
leerkrachten controleren iedere ochtend of alle leerlingen aanwezig zijn.
SINTERKLAASFEEST

Afgelopen vrijdag was het weer zover: wij mochten Sinterklaas welkom heten op De Plataan. Dit jaar
zag dit er wel wat anders uit dan de andere jaren.
Waar we normaal vol verwachting met z’n allen op
het schoolplein staan, waren we nu allemaal in de
klas.
Gelukkig wilde Sinterklaas dit jaar evengoed naar De
Plataan komen. Via De Stek kwam hij de school
ingelopen. De kinderen konden dit live zien in de
klassen via Microsoft Teams. Dit was erg spannend
en vooral de kinderen in de klassen beneden hadden
veel mazzel! Zij konden via Teams kijken en als ze
naar de gang keken zagen ze Sinterklaas met zijn pieten daar in het echt lopen!
De Sint heeft dit jaar alle klassen ontvangen in de speelzaal. De kinderen hebben allemaal iets voor de
Sint gedaan. Een dansje, liedje, kunstje en ga zo maar door. Het was één en al creativiteit. De Sint en
zijn pieten waren erg onder de indruk.
In de klassen werd er ondertussen lekker Sinterklaas gevierd. De groepen 1 t/m 4 kregen allemaal een
cadeautje uit een grote juten zak! De groepen 5 en 6 hadden allemaal erg goed hun best gedaan door
een surprise voor iemand te maken. We hebben weer zoveel mooie dingen voorbij zien komen! En de
groepen 7 en 8 hadden allemaal iets leuks
gekocht voor het Sinterklaasspel!
Sommige klassen hadden het geluk dat ze ook
nog lekker konden gymmen. Meester Yoran had
de gymzaal omgebouwd tot een klimparadijs
waar de kinderen konden oefenen op hun
pietenskills!
Conclusie; een zeer gezellige en geslaagde dag!

KERSTVIERING

Dit jaar zal de Kerstviering er anders uitzien dan we gewend zijn. Helaas kunnen wij vanwege COVID19
geen Kerstdiner laten plaatsvinden, maar uiteraard hebben we een passende oplossing gevonden om
toch samen Kerst te vieren. Op vrijdag 18 december 2020 ontbijten alle kinderen op school. Het
ontbijt wordt door school verzorgd, dit betekent dat de kinderen voor de ochtend niets mee hoeven
te nemen en thuis niet hoeven te ontbijten. Alle groepen zullen starten met een gezamenlijk ontbijt en
vervolgens sluiten we het jaar samen af. Kinderen dienen op deze dag dus alleen een lunch mee te
nemen. Tevens maken we gedurende de komende twee weken een mooie Kerstkaart voor mensen die
zich eenzaam voelen. Deze zullen door ons verstuurd worden.
Kerstcommissie
BIJLAGE

Doen wat nodig is voor kinderen in armoede
De gemeente Velsen bestrijdt actief armoede en stelt via het Sociaal Wijkteam geld beschikbaar voor
mensen die dat nodig hebben.
Gezinnen met lage inkomens kunnen tegen situaties aanlopen waarbij zij geen financiële middelen
hebben voor spullen of activiteiten voor hun kinderen. Om deze kinderen te helpen is er via het
Sociaal wijkteam Velsen een budget beschikbaar.
Wat?
Budget tot maximaal €250,- kan worden ingezet om kinderen slagvaardig en snel te ondersteunen.
Waarom?
Het vrij te besteden budget is bedoeld om kinderen gelijke kansen te bieden. Hulp- dienstverleners
wordt de mogelijkheid geboden om kleine problemen snel op te lossen.
Wanneer?
Als er ondersteuning voor kinderen nodig is voor uiteenlopende zaken. Enkele voorbeelden zijn een
bril, sportkleding of schoolbenodigdheden. Er kan alleen een aanspraak op het budget worden gedaan
als andere regelingen en Bijzondere Bijstand niet in te zetten zijn en de aanvraag goed gemotiveerd
is*.
Hoe?
Scholen, sportverenigingen, zorgprofessionals of ander instanties die met kinderen werken kunnen
een gezin aandragen bij het Sociaal wijkteam. Dit kan via het algemene contactformulier op de
website www.swtvelsen.nl o.v.v. budget “kind in armoede”.
Het Sociaal wijkteam beoordeelt of de inzet van de middelen gehonoreerd kan worden en maken
hierbij gebruik van een checklist (zijn inkomsten en uitgaven inzichtelijk en zijn voorliggende

voorzieningen voldoende ingezet). Bij een positieve beoordeling zorgt een lid van het Sociaal wijkteam
voor een juiste besteding. Middelen worden alleen in natura verstrekt.
Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot Marian Langeveld, coördinator Sociaal Wijkteam Velsen
via 06-40861262 of m.langeveld@velsen.nl.

