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Beste ouders, 
  
In deze aflevering van het schoolnieuws, willen wij in het 
voorwoord graag aandacht schenken aan enkele 
praktische punten. Het eerste punt gaat over de start 
van de schooldag. 
 
Op het plein is het ’s morgens gezellig druk, maar ook best we l vol. Bij het naar binnen gaan willen wij  u daarom 
vragen om niet met uw kind mee te lopen naar binnen, maar op het plein afscheid te nemen. In het kader van de 
veiligheid lijkt ons dit een goede afspraak.  
 
Een tweede aandachtspunt is de vervangingsproblematiek. Door de krapte op de arbeidsmarkt van 
onderwijspersoneel is de groep invalleerkrachten of vervangers eigenlijk veel te klein. Daardoor zal het voor kunnen 
komen dat we, eerder dan vorig jaar, genoodzaakt zijn om groepen een dag “le svrij “te geven. Wij weten dat dit 
geen optimale en prettige oplossing is.   
Een groep verdelen is echter niet altijd mogelijk. Door de ruimte in de lokalen en de grote groepen 7 is dit een 
oplossing die elk jaar grotere problemen met zich meebrengt. Er is nu wel een noodplan gemaakt, maar daarbij is 
ook de opvang in de groepen 1-2 meegenomen. Dat is voor de kinderen misschien leuk, maar onderwijs technisch 
niet echt “de oplossing”. Kortom …….het gaat steeds moeilijker worden om het op een verantwoorde wijz e op te 
lossen.  
We hopen natuurlijk dat we in de komende maanden niet veel te maken krijgen met zieke leerkrachten, maar een 
“griepepidemie” is er vaak eerder dan we willen. Dit kan dus betekenen dat er soms een bericht gaat komen, dat de 
kinderen geen leerkracht hebben en er lesvrij is voor een bepaalde dag. 
 
Het derde punt en tevens laatste aandachtspunt is de ouderbijdrage. Vanaf dit jaar gaat het betalen van de 
ouderbijdrage niet meer via een verzoek van de ouderraad, maar is er een digitaal en “AVG proof” systeem  vanuit 
school, waar u,  als ouders, een mail voor krijgt met een link naar de factuur. We hebben voor dit systeem gekozen 
omdat het de privacy vergroot en het geregeld kan worden vanuit de digitale systemen van de organisatie. In de 
bijlage vindt u meer informatie over dit systeem, Wis Collect. Hierbij zit ook het benodigde toestemmingsformulier 
wat per gezin ingeleverd moet worden. Wilt u dit het liefst z.s.m. doen? Het formulier gaat ook met de oudste van 
het gezin, hier op school, vandaag  mee naar huis. 
  
Een ander belangrijk onderdeel is de Visie of het uitgangspunt van waar uit de school wil werken. In het kader 
daarvan staat er aansluitend aan dit voorwoord een stukje informatie.  
  
Een fijn en hopelijk  droog  weekend, 
  
Hylke de Vries en Evert Jonker.        
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DATA / ACTIVITEITEN 
Oktober 

1        Haarlemse Scholendagen gr. 7 B 
2 t/m 11      Kinderboekenweek 
4                   Haarlemse Scholendagen gr. 7 A 
7                   Inleverdag (kleding e.d.) All4Africa!! 
9                   Boekhandel Gillisen in de hal! 
                         12.00 – 13.00 uur 
21 t/m 25   HERFSTVAKANTIE 

JARIGEN 
26 september t/m 10 oktober 
Groepen 
1-2 A    Valentijn 
1-2 E     Chayenne en Julian 
3 A         Joris 
3 B         Fiene 
4 A         Jessica 
5 A         Saar 
5 B         Jurre 
6 B         Ed 
6 C         Megan 
7 A         Megan, Senna en Scott 
7 B         Sophie, Berend en Zoë 
8 B          Malak en Caelyn 
 
                 
 
   



Nieuwe Visie 
 De afgelopen maanden zijn we op school bezig geweest met het ontwikkelen van onze nieuwe visie. In deze visie 
staat het begrip stuurmanschap centraal: het sturen van je ontwikkeling als leerling of als leerkracht. Die  
ontwikkeling kan zijn op het gebied van kennis of vaardigheden, maar ook op het gebied van je identiteit. 
Stuurmanschap ontstaat echter niet vanzelf. Iedereen moet leren zichzelf, maar ook een ander te sturen. Hierin ligt 
een aanzienlijke rol voor de leerkrachten om leerlingen te leren sturen en voor directie en team om elkaar te leren 
sturen. Iedereen in school is hiervoor medeverantwoordelijk. Waarom vinden we stuurmanschap belangrijk? Omdat 
van zowel de leerling als de leerkracht steeds meer wordt verwacht dat hij of zij de eigen ontwikkeling vormgeeft. 
Bovendien zijn mensen die de regie hebben (en dus stuurman zijn) over hun situatie en ontwikkeling gelukkiger.  
  
Deze visie is nog volop in ontwikkeling, tegelijkertijd willen we er ook al mee aan de slag. Mede hierom publiceren 
we de gehele visie en missie in de schoolgids die in de komende weken verschijnt. Daarnaast gaan we later in het 
jaar een bijeenkomst met ouders organiseren om feedback op de visie te ontvangen. Hiervoor ontvangt u tezijnertijd 
een uitnodiging. 
 
 
Schoolfoto’s 
Gisteren zijn de schoolfoto’s (kaartje met inlogcode) met de leerlingen mee 
naar huis gegeven. Het waren 3 drukke dagen op school maar er zitten hele 
mooie foto’s tussen! 
Ook het personeel is van nieuwe portretjes voorzien en hadden er duidelijk 
véél plezier in zoals u op deze foto kunt zien! 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vrijwilligers gezocht – vrijwilligers gezocht – vrijwilligers gezocht 
 

“Baafbieb” 
 

Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste mensen om het huidige team van ouders van de schoolbibliotheek te 
versterken bij activiteiten en werkzaamheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het stickeren van boeken op 
leeftijdsniveau en thema zodat kinderen een goede keuze kunnen maken. Maar ook het meedenken over de 
aankoop van nieuwe boeken en de collectie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lijkt u dit leuk dan kunt u mailen voor meer informatie naar Dina Mommertz: dina.mommertz@salomoscholen.nl .  
Wij zoeken ook nog mensen die het leuk lijkt om af en toe voor te lezen voor een klein groepje in de school. Heeft u 
hier interesse in dan kunt u zich ook aanmelden bovenstaand mailadres. Wij nemen dan contact met u op om de 
mogelijkheden te bespreken.  

 



 
 

 
 
 
 

Op woensdag 2 oktober begint weer de Kinderboekenweek.  
 

Omdat het thema met reizen te maken heeft, mogen alle kinderen die dag 
een souvenir mee naar school nemen om daar in de eigen klas over 

vertellen/schrijven. 
Ook krijgt iedere klas een nieuw voorleesboek cadeau. 

 

In de groepen zeven en acht gaan de voorrondes van start voor de 

Nationale Voorleeswedstrijd! Uit iedere klas wordt een winnaar 
gekozen die door gaat naar de finale voor de titel van Schoolkampioen. 

 

Op woensdag 9 oktober staat Boekhandel Gillissen vanaf 12.00 
uur tot 12.45 uur in de hal voor kinderboekenverkoop. Komt u ook even 

gezellig neuzen met uw kind? 

Wist u dat als u een boek koopt u de schoolbieb ook sponsort? 
 

Over sponsoren gesproken: we zijn heel blij met de ouders die afgelopen tijd 
hun nog mooie maar overtollige kinderboeken gedoneerd hebben aan de 

schoolbieb. 
We hebben de collectie weer mogen aanvullen, van harte bedankt namens de 

kinderen! 
Mocht u ook nog  kinderboeken kwijt willen dan kunt ze inleveren bij Jolanda 

Mens van de administratie. 
 

De Kinderboekenweekcommissie: Simone van Steen, Dina Mommertz, en 
Iris Treffers. 

 
 

 
 



 


