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Beste Ouders, 
  
Na de voorjaarsvakantie is er weer een nieuwe periode 
begonnen. De komende weken hopen we uiteraard het 
voorjaar te mogen begroeten. En dan begint alles 
langzamerhand weer groen te worden en gaat de zon weer 
schijnen. Helaas hebben we de zon in deze weken niet echt gevoeld.  
 
Vorige week werden getroffen door het overlijden van Ellen van der Putten, moeder van Sara in groep 6b. 
Deze gebeurtenis heeft echt impact op het schoolleven en maakt diepe indruk op kinderen en ouders. Dat is 
natuurlijk heel goed te begrijpen en we hopen dat iedereen hier zo goed mogelijk invulling aan heeft kunnen geven. 
Mocht u echter vragen hebben of ondersteuning nodig hebben, dan kunt u altijd even langs gaan bij iemand van de 
directie of de interne begeleiding. 
 
Ook hebben we ook in deze twee weken weer te maken gehad met zieke collega's en helaas ook weer groepen een 
dag lesvrij moeten geven. Gelukkig was Juf Jolanda van groep 7b maandag weer terug voor de groep, na een weekje 
griep,  en ook het herstel van Juf Iris gaat voorspoedig.  We zijn heel blij dat zij deze week al weer 3 dagdelen voor de 
groep kan staan. Dit kan zij hopelijk de komende weken verder uitbreiden. 
 
Verder kunt u ,in de bijlage, een verslag lezen over de uitkomsten van de Tevredenheidsenquête van december 
2018. In januari waren er al cijfers genoemd, maar er is nu een samenvatting beschikbaar. 
 
Volgende week zal het een bijzondere week worden. Woensdag is er een geplande studiedag en op vrijdag 15 maart 
gaat de school dicht i.v.m. de landelijke staking. Gisteravond werd er bekend gemaakt dat we volgend jaar meer geld 
gaan krijgen voor het aanstellen van meer leerkrachten. Maar het probleem is dat er geen leerkrachten zijn. 
Oorzaak: het beroep is niet aantrekkelijk door de grote werkdruk en een ondergewaardeerde beloning. Daarom 
doen wij ook gewoon mee met de staking.  
Om mogelijk voor uw kinderen opvang te vinden zijn er diverse organisaties die een speciale dag organiseren. 
Daarom hebben wij ook informatie van Sportfever opgenomen in deze nieuwsbrief. 
 
Ten slotte is er informatie over het gebruik van de fietsenstalling en het aanbod om kinderen op te geven voor de 
begeleiding bij Kinderkracht ( deze vindt u ook in de bijlages).            
  
met vriendelijke groet, 
  
Evert Jonker 
directeur  
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Studiedag ! 

Stakingsdag ! 
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DATA / ACTIVITEITEN 
Maart 
8                       BaVinci Codes 2.2 
13                     Studiedag, leerlingen vrij! 
15                     Stakingsdag. Leerlingen vrij! 
17 en 18          Inleveren kleding voor All4Africa 
22                     BaVinci Codes 2.3 
April 
18                     Koningsspelen / Paaslunch 
19 t/m 22       Paasvakantie 
23 t/m 5 mei  Meivakantie 
 
 

JARIGEN 
28 feb. t/m 21 mrt. 
Groep: 
1-2 B   Hannah                     1-2 C    Annemay 
1-2 D   Stijn                           1-2 E    Fleur 
3 A       Nadia                        3 B        Christoph 
4 A       Maas                         4 B        Anouk 
4 C       Renske, Sem, Daan en Esmée 
5 A       Luuk, Janneke en Fjor 
6 B       Jesse                          6 C       Madelief 
7 A       Joris en Floor     8 A       Jeffrey 
8 B       Jayla, Jochem, Carice en Bram 
 



 
Sportdag op 15 maart i.v.m. Landelijke stakingsdag 
De buitenschoolse opvang van Sportfever organiseert op de dag van de landelijke 
onderwijsstaking, vrijdag 15 maart, een sportdag voor alle kinderen. Die vindt plaats op 
SportBSO Heemstede ( sportparklaan 10) en de Kickies (sportweg 8a)  in Haarlem Noord. 
De opbrengst is voor ‘de Fun Foundation’. Sportfever doet dit om deze dag iedereen te helpen, 
verklaart Jeroen van Hoesel, directeur Sportfever Kinderopvang. 
Iedereen mag tussen 08.30 en 17.30 uur bij de SportBSO van Sportfever komen sporten, ook de kinderen die niet bij 
Sportfever op de opvang zitten.  Meer informatie hierover vindt u op de bijgevoegde flyer. 
 
 
All4Africa 
Ook dit jaar komt All4Africa weer bij ons langs om  gebruikte kleding op te halen. Zij zijn een charitatieve kleding 

inzamelaar, die zich inzet voor het hergebruiken van textiel en schoeisel voor de 
hulpbehoevenden in Africa. 
Deze week worden de zakken hiervoor aan de leerlingen meegegeven. Inleveren alléén op 
maandag 17 en dinsdag 18 maart!, in de hal van het hoofdgebouw. 
 

Stagiare 
Ik zal mijzelf even voorstellen. 
Mijn naam is Marissa Dijkstra en ik kom de komende 4 maanden in groep 1/2 stage lopen. Dit doe ik in het kader van 
mijn opleiding dienstverlening en zorg Niveau 1 in Hoofddorp. 
Ik kom uit Amsterdam en ik ben 17 jaar oud. Ik heb al op verschillende scholen/ kinderopvangen stage gelopen. De 
aankomende 4 maanden ben ik er op de dinsdagen en woensdagen .   
Het lijkt mij erg leuk om op deze school stage te gaan lopen. Als u vragen heeft kunt u mij altijd aanspreken in de 
klas.   Ik kijk erg uit naar deze aankomende periode! 
Met vriendelijke groeten, 
Marissa Dijkstra  
 
Koningsspelen 
In de bijlage vind u een brief van juf Cindy over de Koningsspelen. Hierin wordt hulp 
gevraagd van ouders. Meld u aan, vol is vol! 
 
Fietsenstalling 
De (overdekte) fietsenstalling staat dagelijks vol fietsten. We zijn ons er van bewust dat er te weinig plaatsen zijn 

voor alle fietsen, maar willen toch vragen om de fietsen zoveel mogelijk in de rekken te zetten, of anders aan 
dezelfde zijde. Fietsen die geparkeerd staan aan de zijde van de kinderopvang, blokkeren ( indien nodig) de 
vluchtroute. Wij zijn hierop attent gemaakt door de Brandweer! Wilt u er dus op toezien dat uw kind(eren) de 
fietsen op de goede plek stallen? Alvast dank! 

 
 
Nederlands Kampioenschap Schoolbowlen 
A.s. zaterdag mogen maar liefst 4 team van onze school meedoen met de finale van het 
NK Schoolbowlen in Warmond. Afgelopen zaterdag is er heel hard getraind in de 
Bisonbowling o.l.v. de Bowling Vereniging Haarlem. Veel dank aan hen voor de kosteloze 
training ! 
We wensen Dilana, Yara, Sanae, Floor, Fien, Tjeerd, Bram, Moos, Levi, Floor, Sophie en 
Carice heel veel strikes toe! Zet hem op!! 


