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Voor in de agenda:  
 

November en december 

 

Vrijdag 11 november   Sint Maarten! 

Woensdag 16 november   Groep 7 en 8 naar de Filmschuur 

Maandag 21 november    Oudergesprekken groepen 3-7  

Maandag 28 november    Voorlopig adviesgesprekken groep 8  

Maandag 5 december     Sinterklaas op school 

Donderdag 22 december  Kerstdiner, school uit om 12:00 uur 

       Start kerstdiner om 18:00 uur 

 

 

De Kerstvakantie start zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari!  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Schoolfruit  

Afgelopen week hebben wij de eerste levering van het schoolfruit gehad. De kinderen 

hebben heerlijk gesmuld van mandarijnen, appels, peren, druiven en bananen. U hoeft 

uw kind(eren) geen extra fruit mee te geven voor het tienuurtje. Op maandag zal ik u in 

een apart Parro bericht vermelden welk fruit er geleverd wordt voor de komende week.  

Oudergesprekken  

In de week van maandag 21 november zijn de voortgangsgesprekken gepland. U heeft 

inmiddels van de leerkracht van uw kind(eren) een uitnodiging voor de gesprekken via 

de Parro gehad. De leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 zijn ook aanwezig bij het 

oudergesprek. In de week van maandag 28 november zijn de voorlopige 

adviesgesprekken van groep 8 gepland.  

Sinterklaas is bijna weer in het land!  

De FX is vanmiddag door de OR en het team weer helemaal omgetoverd naar Sintsferen 

en wat ziet het er gezellig uit! Op maandag 5 december wordt het Sinterklaasfeest 

gevierd op school. I.v.m. pakjesavond op maandag 5 december, mogen de kinderen de 

volgende ochtend op dinsdag 6 december evt. later beginnen. Er is inloop van 8.20 tot 

9.00 uur. Wij starten met het programma om 9.00 uur. De Sinterklaascommissie houdt 

u geregeld op de hoogte van het verhaallijn en de video’s die wij met de groepen delen.  

 

Uitkomsten van de bijeenkomst voor de verkeersveiligheid  

Vorige week donderdag zijn een aantal ouders bij elkaar gekomen om de actieweek van 

maandag 28 november voor te bereiden. In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland 

is een ansichtkaart gemaakt waarop de parkeermogelijkheden en de loop- en fietsroute 

rondom onze school wordt aangeduid. De ansichtkaart wordt als bijlage in de nieuwsbrief 

bijgevoegd. Deze kaarten delen wij ook uit in de buurt. Geert Kloppenburg, 

mobiliteitsexpert, heeft gisteren ook een bezoek gebracht aan de school en een film 

gemaakt van de verkeersveiligheid rondom de school. Hij ondersteunt onze actie en 

brengt ook een bezoek tijdens de actieweek. Activiteiten die wij o.a. gaan inzetten:  

 

- Hulpouders inzetten bij het oversteken door ouders. Zij helpen de kinderen inschatten 

wanneer ze veilig kunnen oversteken. 

- Belonen van goed gedrag rondom school. 

- Laser gun snelheidsmeting met kinderen en hulpouders. 

- Extra aandacht in de groepen met behulp van de situatiebouwer van VVN om lastige 

situaties rondom school bespreken. 

- Ontwerpwedstrijd voor een verkeersbord bij de school, van de gemeente Haarlem 

hebben wij toestemming gekregen om het bord te plaatsen.  

- ‘Commitment’ om bij te dragen aan een veilige schoolomgeving door het ophalen van 

handtekeningen.   

- De media inschakelen en aandacht vragen voor de verkeersveiligheid 

- De wethouder is uitgenodigd om de actieweek te openen, het is nog een verrassing of 

hij aanwezig is       

U kunt zich binnenkort inschrijven voor de actieweek. Op vrijdag 25 november willen wij 

een aantal vragen om de actieweek voor te bereiden door borden en aanduidingen te 

plaatsen. De uitnodiging volgt binnenkort. De vader van Mano (groep 7) en Mia (groep 

1) helpt ons om aanduidingen op de stoeptegels te maken d.m.v. krijtverf en sjablonen. 

Wij zijn daar heel blij mee en danken hem daar alvast voor! 


