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Belangrijke data
25 november Pietenochtend (onderbouw)

2 december Rapport 1 mee

5 december Sinterklaasviering ( continurooster tot 14.00 uur)

6 december Inloop tot 09.30 uur.

22 december Continurooster i.v.m. kerstviering tot 14.00 uur

22 december Kerstviering in de vroege avond ( tijden volgen z.s.m.)
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Pietenochtend

De kinderen uit de onderbouw en van peuterspeelzaal

Petteflet hebben Pietenochtend gevierd. Ineens liepen er

heel veel kleine Pieten door onze school. Op verschillende

plekken in het gebouw hebben ze aan een aantal

activiteiten meegedaan. Er was een Pietendisco, er werden pepernoten en speculaaskoeken gebakken, er

werden spelletjes gedaan; kortom: een topochtend! Fijn dat er ook veel ouders waren die hebben

meegeholpen om deze ochtend tot een succes te maken. Ook de kinderen van groep 8 bedankt voor het

begeleiden van groepjes leerlingen.

Sinterklaasviering

Op 5 december hopen wij op een bezoek van Sinterklaas.
Op deze dag houden wij een continurooster tot 14.00 uur
aan. Daarna zijn de kinderen vrij.



U bent van harte welkom om tijdens het ontvangst van de Sint aanwezig te zijn op het schoolplein. Dit zal
direct om 08.30 uur zijn.

Wilt u er op letten dat de klassen vooraan staan en de ouders achter de pylonnen? Zo kunnen alle kinderen
goed zicht houden op de Sint. Mocht uw kind het erg spannend vinden mag u in overleg met de leerkracht
uw kind ook bij u houden maar dan wel bij de plek waar de ouders staan.

Inloop op 6 december

Op 5 december zullen veel gezinnen Sinterklaas vieren waardoor de kinderen wellicht later op bed liggen
dan gebruikelijk. Om te zorgen dat uw kinderen toch voldoende tot rust kunnen komen is er op 6 december
een langere inloop dan gebruikelijk. Uw kind kan gewoon vanaf 08.20 uur naar school gebracht worden
maar dit mag ook later. We starten uiterlijk 09.30 uur met de lessen.

Kerstviering

De Kerstviering is dit schooljaar op 22 december.
Traditioneel zal dit in de vroege avond zijn. De
definitieve tijden hoort u zo snel mogelijk maar u
kunt uitgaan dat het ongeveer tussen 17.00 uur

en 19.00 zal zijn.

We zullen het kerstfeest vieren door onder andere met de klas te dineren. Uw kind mag dan ook in sjieke
kerstkleding naar school als hij/zij dat wil.

Overdag is er een continu rooster. De kinderen zijn om 14:00 uur vrij!

U hoort snel meer van de Kerstcommissie!

Inspectiebezoek

Het inspectiebezoek van afgelopen dinsdag is zeer succesvol verlopen. De

inspecteur gaven aan 6 voldoende tot goede lessen gezien te hebben. Het tempo

van de lessen was hoog, er was sprake van hoge verwachtingen en de kinderen

waren allemaal actief betrokken bij de lessen. Zowel in de lessen als in de

klassenmappen was de afstemming tussen aanbod en onderwijsbehoefte

zichtbaar. Dat geldt ook voor de kwaliteitscyclus waar we zo hard aan gewerkt

hebben en voor de samenhang tussen de administratieve kant en de praktijk. Met andere woorden: wat op

papier staat klopt met wat we doen en vice versa. De keuzes rond het onderwijsaanbod zijn beredeneerd.

Bij de aanschaf van nieuwe methodes zijn volgens de inspectie de juiste keuzes gemaakt en speelt onze

kennis van de schoolpopulatie een belangrijke rol. Kortom: de school heeft een mooie en doelgerichte

ontwikkeling doorgemaakt en alle inspanningen zijn zichtbaar in de kwaliteit van de lessen.



De inspectie zou de inspectie niet zijn als er geen tips en adviezen genoemd zouden worden. Er is ons op

het hart gedrukt vanuit de referentieniveaus te blijven werken en zodoende de kwaliteit van het onderwijs

en het huidige niveau te borgen. Een tweede advies is om de leerlingen nog meer actief te betrekken bij

hun eigen ontwikkeling. Daar zijn we in principe al goed mee bezig, maar dit kan nog concreter, waardoor

het eigenaarschap bij de kinderen sterker wordt. Alle instrumenten en voorwaarden om de school sterk te

houden zijn aanwezig. De inspectie sloot het nagesprek af met een welgemeend compliment voor ons

sterke pedagogisch-didactische klimaat.

We zijn erg blij en trots op het behaalde resultaat. Het betekent dat onze school weer terug is in het

reguliere toezicht en weer voldoende beoordeeld is.

Zodra het definitieve rapport is gepubliceerd (naar verwachting medio januari 20123) zullen we dat bekend

maken.

Beweegpaden.

Afgelopen woensdag zijn er op elke

verdieping zogenaamde beweegpaden

geplaatst. Spelenderwijs en met

bewegingen zoals hinkelen, loopvormen

en springen leren de kinderen van alles

en nog wat over rekenen en taal.

Het resultaat is prachtig en iedereen is

razend enthousiast. Sommige kinderen kunnen al niet meer rechtuit door de gang

lopen!!!

Overstap naar TWijs

Zoals u weet zullen met ingang van 1 januari de vier scholen van KBO Haarlem

Schoten deel uitmaken van TWijs. Als ouder zult u hier niet veel van merken. De

veranderingen zullen vooral binnen de school merkbaar zijn. Een voorbeeld

hiervan is dat we op dit moment werken met Google en met ingang van januari

overstappen op Microsoft. TWijs is een grote organisatie van 31 scholen. Op het

moment dat de scholen van KBO erbij komen zullen het er 35 zijn. Op

www.twijs.nl kunt u meer informatie vinden. Mocht u vragen hebben over de

overstap dan kunt u deze stellen aan de directeur van de school.

http://www.twijs.nl/


Eerste Cultuurtuin zondagmiddag in Noord

Haarlem-Noord is sterk in ontwikkeling, ook op cultureel

gebied. Zondag 27 november gaat de eerste Cultuurtuin

Zondagmiddag van start, een initiatief van een grote groep

Haarlemse cultuurprofessionals die een missie hebben:

meer en betaalbare kunst en cultuur voor jong en oud,

overal in Noord. Meedoen aan een workshop kost maar

€2,50 en een theatervoorstelling, concert of film kost

maar €5. Uitgebreide informatie over het programma vind

je op de website cultuurtuinhaarlem.nl . Meld je aan en

doe mee!

De eerste Cultuurtuin Zondagmiddag wordt 27 november op drie plaatsen in Noord gehouden. Het thema

is ‘Sterker dan je denkt’. In Verhalenhuis Haarlem zijn twee jeugdtheatervoorstellingen en de film ‘Kom hier

dat ik u kus’. In Bibliotheek Noord is de fotografieworkshop ‘het cafe voor iedereen’ en worden ‘sterke

verhalen’ voor jong en oud voorgelezen. In het Wijklab aan de Delftlaan kun je meedoen aan de workshop

‘hartverwarmend vilten’ en twee workshops waar je iets bouwt wat ‘sterker is dan je denkt’.

School in beeld

Onze school beschikt over een Facebook- en een Instagramaccount. Via onderstaande QR-codes kunt u een
kijkje nemen in het dagelijks leven op de Sint Bavoschool. de codes hangen ook op diverse plekken in de
school.

http://cultuurtuinhaarlem.nl/

