Weekbrief 4-04-09-2020
Jarigen
Komende week zijn Sierra,
Zohra, Lilou, Sofie, Hailey,
Roan, Mirte, Néomy, Sep en
Kaya jarig. Wij wensen jullie
alvast een hele fijne
verjaardag!
Geboren
Joshua en Izzy hebben een zusje gekregen. Zij
heet Bo.
Wij wensen Bo een heel fijn, gelukkig en
gezond leven toe
en het gezin heel
veel plezier samen.

(die klachten heeft en getest wordt/is of ziek
is). De invalpool kan niet alle aanvragen
invullen, mede doordat ook zij te maken
hebben met uitval van leerkrachten.
Uit het overleg zijn de volgende richtlijnen
voortgekomen:
- De school zoekt naar vervanging, waar
mogelijk intern. Het heeft niet de
voorkeur als directeur of ib-er voor de
klas te gaan of de klas op te delen over
andere klassen.
- Lukt dit niet, dan is het thuis blijven
van een groep een optie. Waar
mogelijk krijgt de groep werk mee
en/of wordt er weer gebruik gemaakt
van Google classroom voor het
verzorgen van onderwijs op afstand..
De school maakt de balans op van wat
zij voor de leerlingen belangrijk vindt
en wat haalbaar is voor de teamleden.
De uitval is natuurlijk zo kort
mogelijk.

Studiedagen
Op de onderstaande dagen zijn studiedagen
ingepland.
De kinderen hebben dan dus geen school.
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Ziekte of afwezigheid van leerkrachten
Deze week hebben een aantal directeuren van
de Twijs scholen een gesprek gevoerd met het
bestuur. Zij hebben gesproken over wat te
doen, in het geval van uitval van een leerkracht

Cito-toetsen
Aan het eind van het afgelopen schooljaar
hebben wij op advies van de PO-raad en Cito,
de begrijpend lezen toetsen niet afgenomen.
Deze worden daarom komende week alsnog
afgenomen. Cito heeft hiervoor een
aangepaste normering gemaakt. Daarnaast
waren er ook een paar kinderen tijdens de
afname van de andere toetsen afwezig. Zij
zullen deze toetsen nog inhalen.
Schoolfotograaf
Op donderdag 1 oktober en vrijdag 2 oktober
verwachten wij de schoolfotograaf. Helaas lukt
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het dit keer niet om met broertjes en/of
zusjes die niet op de ONS zitten samen op de
foto te gaan.

Zandvoort worden op 9 december door de
burgemeester David Moolenburgh en politie
gehuldigd. Gemeente Zandvoort ziet hen
namelijk als de helden van de toekomst.

Project Hackshield
Cybercriminaliteit is een groeiend
probleem. Daarom is de gemeente
Zandvoort op zoek naar zogenaamde
'Junior Cyber Agents'. Dit zijn kinderen
tussen de acht en twaalf jaar die door het
spelen van de educatieve game Hackshield
leren hoe ze zichzelf en hun omgeving
wapenen tegen online gevaren.
De maatschappij digitaliseert in toenemende
mate. Economisch en maatschappelijk biedt
dat kansen, maar er zijn ook risico’s. Steeds
meer mensen worden het slachtoffer van
cybercrime of gedigitaliseerde vormen van
criminaliteit. De aanpak van cybercrime staat
daarom hoog op de lokale en regionale
veiligheidsagenda’s. Begin dit jaar zijn zeven
gemeenten onder de vlag van Noord-Holland
Samen Veilig1 gestart met de pilot Hackshield.
Vanaf 2 september start een nieuwe
campagne en sluiten nog eens 18 gemeenten
in Noord-Holland aan, waaronder de
gemeente Zandvoort.

Tegemoetkoming schoolkosten

Educatieve game
HackShield Future Cyber Heroes is een
educatieve game die acht- tot en met
twaalfjarigen spelenderwijs opleidt tot Junior
Cyber Agents. In de game gaan de kinderen op
avontuur met de fictieve karakters Sanne en
André. Samen vinden zij oplossingen voor
digitale problemen zoals identiteitsfraude,
cyberpesten en misbruik van privacy. Het spel
is zo opgezet dat de kinderen ook hun
omgeving betrekken bij het leerproces.
Hackshield spelen
Kinderen kunnen zich aanmelden via
https://www.joinhackshield.nl/ of de game
downloaden in de App store. Via
https://www.joinhackshield.nl/gemeente/Zan
dvoort zijn de scores te zien.
De gemeente vraagt ouders, verzorgers en
opa’s en oma’s om kinderen te attenderen om
mee te spelen. De beste Cyber Agents uit
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Stagiaire
Eerdaags start er in groep 4B een stagiaire. Zij
heet Wieke van Dun en komt eerste alleen op
de dinsdag en later ook een aantal maandagen
in de groep.
Wieke is een zij-instromer en zit in het laatste
jaar van de PABO.
We wensen haar een leerzame en leuke tijd
op de ONS toe.
Uitnodigingen voor feestjes
Wij merken steeds vaker dat er leerlingen zijn
die de uitnodigingen voor hun
verjaardagsfeestje in de klas uit willen delen.
Hoewel dit een handig moment lijkt, is dit
voor kinderen die (bijna) nooit uitgenodigd
worden erg vervelend en verdrietig.
Daarom willen we u vragen de uitnodigingen
niet meer mee te geven naar school en dit op
een andere manier te regelen.
Wij wensen u een heel fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
het team van de Oranje Nassauschool
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