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Belangrijke data           

6 februari  Sportmiddag groep 3, 4 en 5 

7 februari  Sportmiddag groep 6, 7 en 8  

16 februari  Carnavalsviering in de ochtend 

16 februari  Administratie middag, leerlingen om 12:00 uur vrij. 

17 februari  Studiedag, alle leerlingen vrij  

20 t/m 24 februari Ouder/kind Kanjer lessen 
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Sportmiddagen  
Het is na jaren weer eens tijd voor de binnensportmiddag en ik heb er 
ontzettend veel zin in! 

Op maandagmiddag 6 februari zijn de groepen 3,4 en 5 aan de beurt. 
We starten om 13:00 uur en zijn om 15:00 uur klaar. 

Op dinsdagmiddag 7 februari zijn de groepen 6, 7 en 8 aan de beurt. 
Ook die starten om 13:00 uur en zijn om 15:00 uur klaar. 

De sportmiddag zal plaatsvinden in de OG-hal aan de Van der Aartweg 16 te Haarlem. 

Graag uw kind op tijd brengen en om 15:00 uur kunt u uw kind weer ophalen bij de sporthal.Als u uw kind 
brengt/haalt graag op de fiets komen aangezien er weinig ruimte is voor de auto en we geen onveilige 
situaties willen creëren. Als het echt nodig is kunt u uw auto op de parkeerplaats bij de ingang van het 
sportpark parkeren. Niet voor de sporthal zelf! 

Indien uw kind bij de overblijf of naschoolse zit zullen zij samen met uw kind en de leerkracht naar de 
sporthal en terug naar school gaan. 



  
 

 

   

 

Kinderen die met de leerkracht/Ellens mee terug naar school lopen zullen tussen 15:15 uur en 15:30 uur 
weer terug zijn op school. Heeft u vragen over ophalen/brengen wilt u dit dan tijdig met de leerkracht van 
uw kind afstemmen? 

 

Inloopochtenden   

Het afgelopen half jaar heeft u op maandag- en donderdagochtend van de 
inloopmogelijkheid in de klas van uw kind gebruik kunnen maken.  Vanaf 1 februari 
verschuiven de inloopochtenden naar de dinsdag en de vrijdag. 

Ouder-Kanjerlessen 

In de week van 20 februari zullen de kanjerlessen met en voor ouders weer georganiseerd worden. U 

ontvangt van de leerkracht van uw kind hiervoor een uitnodiging. 

 

Mobieltjes op school  
We merken de laatste weken dat de afspraken rond het meenemen en 

gebruik van mobiele telefoons door de kinderen weer aandacht nodig 

hebben. We bespreken dat met de kinderen.  We volgen hiervoor het 

Protocol Sociale Media van onze stichting en dus ook van de school. Voor 

u als ouder is het belangrijk ook van deze afspraken op de hoogte te zijn. 

Concreet gaat het om het volgende: 

Veel kinderen hebben een mobiele telefoon voor gebruik in de 

privésituatie en om zich af te kunnen melden als ze veilig op school of 

thuis zijn aangekomen. In principe is het gebruik van mobiele telefoons 

onder schooltijd niet nodig en niet toegestaan. Als kinderen en ouders 

elkaar willen bereiken kan dat altijd via de telefoon van school. Het 

gebruik van smartphones voor lesdoeleinden is niet nodig omdat de 

school beschikt over ruim voldoende laptops. Met de kinderen is afgesproken dat, als zij een mobieltje 

meebrengen, zij bij binnenkomst in de klas hun telefoon in de speciale telefoonzak opbergen. Die 

telefoonzak hangt in de klas. Aan het einde van de lesdag nemen zij hun telefoon weer mee. Ook tijdens de 

overblijf blijven de telefoons dus in de klas. Dat is een bestaande afspraak die voor de TSO van Kids2Ellens 

geldt. Waardevolle spullen zoals mobiele telefoons worden altijd op eigen risico meegenomen naar school. 

We verwachten dat wij op deze manier met elkaar een bijdrage leveren aan het voorkomen van verkeerd 

gebruik van mobieltjes op school zoals pesten via Whatsapp of Tiktok en dergelijke, zodat de school de 

veilige omgeving voor de kinderen kan blijven. 

 



  
 

 

   

 

 

Tevredenheidsonderzoek 

De afname van de tevredenheidsonderzoeken is in volle gang. We zien 

dat de respons nog beter kan. Als u nog niet in de gelegenheid bent 

geweest de enquête in te vullen, wilt u dat dan alsnog doen? De 

sluitingsdatum is verplaatst van 3 februari naar 10 februari. U heeft dus 

nog een week de tijd. 

Dank alvast voor uw medewerking! 

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. 
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