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Beste ouders, 
  
Hartelijk welkom aan het begin van dit nieuwe schooljaar. Fijn dat wij 
iedereen afgelopen maandagochtend weer gezond en blij mochten 
begroeten. 
 
Het team heeft er na een week van voorbereiding ook zin in en met 
elkaar gaan we dit schooljaar het 90 jarig bestaan van de school 
vieren en wensen wij u een goed schooljaar. 
 
Natuurlijk zijn we heel blij dat we de formatie nog voor de vakantie helemaal rond hebben gekregen. Voor de 
groepen 7 is gekozen voor een samenvoeging van groepen. 
De start is goed en we gaan er vanuit dat we met deze invulling en ondersteuning het beste alternatief aanbieden.  
Er zijn dus geen vacatures of open plekken en dat is op andere scholen in Haarlem en in het land wel anders.  
Maar toch zijn er ook wel zorgen voor dit jaar. Als er invallers nodig zijn in verband met ziekte van leerkrachten of 
iets anders, kunnen wij u helaas niet garanderen dat er altijd vervanging is. Doordat we lokalen hebben die niet 
groot zijn en soms groepen hebben zijn die wel groot zijn, is het waarschijnlijk regelmatig niet mogelijk om groepen 
te verdelen. We moeten dan helaas misschien groepen naar huis sturen of “lesvrij” geven.  
Ook zijn er in de weken voor de vakantie en ook deze week nog, vragen geweest over de indeling van de lokalen voor 
de groepen. Als team en schoolleiding kijken we wat nodig is en welk lokaal e r geschikt is voor de groepen. Het is dus 
niet een vaststaand gegeven dat bijvoorbeeld de groepen 8 altijd in de dependance van de Zonnewijzer worden 
gehuisvest. 
Ten slotte krijgt u in deze aflevering van het schoolnieuws informatie over de regels voor het  aanvragen en verlenen 
van Verlof. Ook is er informatie over de luizengroep. 
Tot zover deze eerste bijdrage, een fijn weekend en mocht u iets willen weten......klop gerust even bij ons aan.  
  
De directie    
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DATA / ACTIVITEITEN 
September 
3                     Informatieavond gr. 5, 6, 7 en 8  om 19.00 uur 
5                     Informatieavond gr. 1, 2 en 4      om 19.00 uur 
9                     Inschrijving begingesprekken gr. 1 t/m 6  19.00 uur 
16 t/m 18     Schoolfotograaf 
16 t/m 20     Begingesprekken gr. 1 t/m 6 
25                  Studiedag, leerlingen vrij! 

JARIGEN 
26 aug t/m 11 september 
Groepen 
1-2 A    Jazzley 
1-2 C     Levi 
1-2 D     Robin 
1-2 E     Rein 
3 A        Jula 
4 B        Danley 
5 A        Tjerk en Lisa 
6 B        Saar 
6 C        Rosalina 
7 A        Gaia, David en Roos 
7 B        Jayden en Michael 
8 A        Hanna 
8 B        Eva 
 
               
  
 
   

Namens ons: een fijn schooljaar! 



 

Verlof 
Aan het begin van het schooljaar willen we graag de regels rondom verlof voor leerlingen weer even onder de 
aandacht brengen. We zijn als school gebonden aan de regels die de gemeente Haarlem opstelt ten aanzien van 
verlof en wij houden ons ook strikt aan deze regels. In onderstaande links staat alle relevante info, mochten er nog 
vragen zijn dan kunt u bij de directie terecht 
http://www.leerplein-mzk.nl/leerplicht/verlof-aanvragen/ 
http://www.leerplein-mzk.nl/wp-content/uploads/2015/01/Schema-beoordeling-verlofaanvragen.pdf 
http://www.leerplein-mzk.nl/wp-content/uploads/2015/10/Iedereen-naar-school-03.pdf 
 

Social Schools 
Bijna alle ouders hebben zich aangemeld op Social Schools, maar liefst 99% van de leerlingen heeft een ouder die 
aan hem/haar gekoppeld is. Natuurlijk gaan we voor de 100%, in groep 7 zijn nog twee leerlingen zonder een 
gekoppelde ouder. Misschien kunnen zij ons helpen om de 100% vol te maken? 
In Social Schools kunt u ook alle gegevens, zoals adres-telefoonummmers, noteren. Dit is voor ons écht heel 
belangrijk wanneer wij u nodig hebben, bijv. wanneer uw kind ziek is geworden. Checkt u of het juiste 
telefoonnummer erin staat én of u ons toemstemming geeft om de gegevens in te zien (héél graag het vinkje dan 
aanzetten!). 
Misschien niet bij iedereen bekend: de agenda in Social Schools! Hier staan alle vakanties, studiedagen en andere 
voor uw kind(eren) belangrijke zaken. Voor dit schooljaar is de agenda weer geupdate!  

 
Voor de groepen 3 
De eerste week in groep 3 is alweer voorbij! Wat een leuke groepen en wat is er al hard gewerkt!  
Volgende week mag u nog uw kind naar binnen brengen om 8.20. De week erna, dus vanaf 9 september, 
verzamelen we op het plein en mag er nog gespeeld worden tot de bel gaat om 8.25. We  gaan dan in de rij naar 
binnen.  Ditzelfde geldt dan ook voor de middag. Dan gaat de bel rond 12.55. 
Binnen is beginnen. Zorgt u dat uw kind ook op tijd is? Alvast dank namens de 
juffies van de groepen 3! 
 
Sporten met peuters 
Is uw sportieve peuter hard aan wat uitdaging toe? Kom eens kijken bij 
peuteropvang de Kickies van Sportfever!  
Er zijn 4 open dagen in september en je bent van harte welkom! 
Alle aandacht voor sportieve kinderen van 2 tot 4 jaar bij Peuteropvang de 
Kickies! 
Op peuterspeelzaal de Kickies kunnen peuters van 2 tot 4 jaar heerlijk te spelen 
en leren in een vertrouwde omgeving, waar de pedagogisch medewerkers de 
peuters alle aandacht geven die zij nodig hebben.  
Peuteropvang helpt kinderen in hun ontwikkeling. Op een speelse manier leren 
de peuters sociale vaardigheden, zoals rekening houden met elkaar, delen en 
samen spelen. De peuters krijgen verschillende activiteiten aangeboden. Er is 
veel aandacht voor de alle grondvormen van bewegen (gooien, vangen, rollen, 
springen en koprollen) en voor creatieve ontwikkeling door met de peuters te tekenen, schilderen en te knutselen.  
Buiten kunnen de peuters zich heerlijk uitleven, maar ook binnen is er voldoende ruimte om te spelen in de 
verschillende speelhoeken.De voordelen op een rij; 40 schoolweken geopend; perfecte introductie in 10 van de 
meeste populaire sporten in Nederland; veel dansen en muziek; plezier maken onderling en met moeders en vaders; 
ontwikkelen van motorische vaardigheden, zeer actief en energiek, niet competitief, open van maandag t/m vrijdag 
van 7.00- 12.00 uur. Voor de 3 plussers is er een verlengde opvang mogelijk tot 14.30 op ma, di en do. 
www.sportfever.nl  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.leerplein-mzk.nl%2Fleerplicht%2Fverlof-aanvragen%2F&data=02%7C01%7Cevert.jonker%40salomoscholen.nl%7Cdf1a408ce8c8423d073708d72bbd6528%7C6243b38b30f2465b94cfcc0d3b83002c%7C1%7C0%7C637025964754860701&sdata=toc9dVKSXL777r7OekszzcyCun6gBzzibK56FYTone0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.leerplein-mzk.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2FSchema-beoordeling-verlofaanvragen.pdf&data=02%7C01%7Cevert.jonker%40salomoscholen.nl%7Cdf1a408ce8c8423d073708d72bbd6528%7C6243b38b30f2465b94cfcc0d3b83002c%7C1%7C0%7C637025964754870698&sdata=zWMnfZT%2F3inDGrKoSlIt2XAhNdqb9z00FDfpuBCL0BI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.leerplein-mzk.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F10%2FIedereen-naar-school-03.pdf&data=02%7C01%7Cevert.jonker%40salomoscholen.nl%7Cdf1a408ce8c8423d073708d72bbd6528%7C6243b38b30f2465b94cfcc0d3b83002c%7C1%7C0%7C637025964754880691&sdata=ECXK5F%2FEEBOA5QNNwW3G8Oyzw57779%2BY36bW88FwsQ4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.Sportfever.nl&data=01%7C01%7C%7Ca2fe007c882c46fa1bef08d727f7b261%7C6243b38b30f2465b94cfcc0d3b83002c%7C1&sdata=o%2FFh3NWt8vsmIoybYAIl%2BAwnS9s%2FeETpIi1Uu2z9y6g%3D&reserved=0


Schaken is leuk!  
Op vrijdag 13 september van 15.30 tot 16.30.00 uur begint er weer een nieuwe serie van 16 schaaklessen in de 
Koningin Emmaschool. Alle kinderen tussen 6 en 12 jaar zijn welkom, beginners en gevorderden. De lessen worden 
gegeven door ervaren en professionele schaaktrainers. De eigen bijdrage is 50 euro. Ki nderen krijgen een eigen 
schaakboekje, toegang tot een schaakapp en sluiten af met een officieel examen. Voor meer details 
zie www.buurtschaak.nl “ 
  
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.buurtschaak.nl&data=01%7C01%7C%7C3bc51604f5c54dfc796108d724897640%7C6243b38b30f2465b94cfcc0d3b83002c%7C1&sdata=5H%2F0wgIun9V6iCbfxEK0keLBdQixVfJSjbOLax1ccPo%3D&reserved=0

