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Start van het nieuwe schooljaar
De start van het nieuwe schooljaar is niet onopgemerkt voorbij gegaan.

Onder het genot van de klanken van het draaiorgel van Ruud Brienen

hebben we het nieuwe jaar feestelijk geopend!

Hartelijk welkom voor alle nieuwe leerlingen en hun ouders en voor alle

kinderen en ouders die al op onze school zaten.

Ook een hartelijk welkom voor onze nieuwe collega’s Laurentine van den

Brink en Ramon van Hooijdonk.  We gaan er een mooi jaar van maken!!!

Informatieavond
Op 9 september is de informatieavond. Ook dit schooljaar is deze anders dan u van ons gewend bent. De

avond is digitaal. Hierover ontvangt u bericht van de leerkracht van uw kind.



Schoolfotograaf

Op 2 september komt de schoolfotograaf. In de ochtend

zullen alle portretfoto’s gemaakt worden en in de middag de

groepsfoto’s en de broertjes/zusjes foto’s. De gymlessen

zullen bij goed weer buiten plaatsvinden en uiteraard wordt

er rekening gehouden met het feit dat uw kind er na de

gymles ook nog spic en span uitziet!

We kunnen nog best wat ouderhulp gebruiken, dus indien u

kunt helpen wilt u dan een mail sturen naar

rogervelu@sintbavoschool.nl? We hebben hulp nodig voor

de ochtend en de middag.

Website en Schoolgids
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de modernisering van onze website en van onze schoolgids. Er

is veel werk is gaan zitten in de vormgeving en het zo logisch mogelijk in elkaar zetten van de site. Teksten

zijn herschreven, aangevuld of bondiger gemaakt. We hebben vlak voor de zomervakantie een fotograaf

over de vloer gehad die de foto’s voor de gids en de site heeft gemaakt.

Het officiële deel van de Schoolgids is klaar en de Medezeggenschapsraad heeft instemming aan de gids

verleend. Het laatste onderdeel “Praktische informatie” verwachten we in september aan de gids te kunnen

toevoegen. De Schoolgids is een digitaal document geworden. U kunt hem via de volgende link

downloaden: https://haarlemschoten.online-editie.nl/

Aan de website wordt op dit moment nog de laatste hand gelegd. Zodra deze werkzaamheden afgerond zijn

lichten we u direct in en ontvangt u van ons de link!

Zowel in de gids als op de site staan foto’s. We hebben voor de publicatie gebruik gemaakt van de

toestemmingsverklaringen die in ons bezit zijn.

Toestemmingsverklaringen
Ook dit jaar willen we de toestemmingsverklaringen voor beeldmateriaal weer updaten. Voorgaande jaren

ontving u daarvoor een uitgebreid formulier., maar sinds kort is er een makkelijker manier via Social

Schools. Ouders kunnen via 'Administratie' beeldgebruikvoorkeuren opgeven voor hun kinderen.

Leerkrachten zien bij het plaatsen en publiceren van berichten welke leerlingen niet getoond mogen

worden.

Daarom vragen wij u om in Social Schools onder het kopje “Administratie” aan te geven of u wel of geen

toestemming geeft voor publicatie van beeldmateriaal op Social Schools, op de website of in andere social

media.

Het is fijn als u dit zo snel mogelijk doet. Dan zijn onze gegevens weer up-to-date voordat de schoolfoto’s

geleverd worden.

mailto:rogervelu@sintbavoschool.nl
https://haarlemschoten.online-editie.nl/


Vakanties en studiedagen

herfstvakantie 16-10-2021 24-10-2021

kerstvakantie 24-12-2021 09-01-2022

voorjaarsvakantie 19-02-2022 27-02-2022

Pasen 15-04-2022 18-04-2022

Koningsdag 27-04-2022 valt in de meivakantie

Meivakantie 23-04-2022 08-05-2022

Hemelvaartvakantie 26-05-2022 29-05-2022

Pinkstervakantie 06-06-2022

Zomervakantie 16-07-2022 28-08-2022

Administratiedagen 16-11-2021
18-02-2022
17-05-2022
01-07-2022

middag: kinderen vrij
middag: kinderen vrij
middag: kinderen vrij
hele dag: kinderen vrij

Studiedagen 01-10-2021
25-10-2021
10-01-2022
28-03-2022
19-04-2022

kinderen vrij
kinderen vrij
kinderen vrij
kinderen vrij
kinderen vrij

Gym

Beste ouders,

Wilt u er weer op letten dat u uw kind, op de dagen dat er gym is, alle

gymspullen mee geeft?

Graag gymschoen, gymshirt en een gymbroek. Dit in verband met

hygiëne en veiligheid.

Ook is het handig als uw kind geen ketting of armbanden om heeft op

die dag. Deze  moeten namelijk af tijdens de les en dat raken ze gemakkelijk kwijt.

Dank voor uw medewerking!



Turninstuif (gratis)
Zondag 5 september organiseert sportclub HLC een turninstuif speciaal voor jongens. Deze zal plaatsvinden

bij OBS de Cirkel van 11:00 tot 12:00. De kosten hiervan zijn gratis en het zou leuk zijn als er zoveel mogelijk

jongens aan kunnen deelnemen. Opgeven hoeft niet, u kunt gewoon langskomen.


