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Gezond 10-uurtje, traktaties en fietsenstalling
10 uurtje

Om het schooljaar fris ( en fruitig)  te beginnen wijzen we alle ouders nog eens

op de keuze voor een gezond, niet te groot tussendoortje met een beker water.

Wij hebben op school de afspraak dat de kinderen rond tien uur een gezond

tussendoortje meenemen naar school, aangevuld met water. U kunt eventueel

vers fruit in het water doen om het een smaakje te geven. Wat betreft het eten

is de afspraak dat er fruit, rauwkost of een boterham met hartig beleg gegeten wordt.

Traktaties

Wanneer uw kind jarig is mag het trakteren op school. Bij de traktatie geven wij sterk de voorkeur aan een

gezonde traktatie. Mocht u hier desondanks toch niet voor kiezen, dan vragen wij u in ieder geval om alert

te zijn op de hoeveelheid. Wij waarderen het als u de traktatie klein en eenvoudig houdt, en zien de

traktaties het liefst zonder cadeautjes erbij, zoals bijvoorbeeld tolletjes, stuiterballen etc.

Fietsenstalling

De Sint Bavoschool heeft twee fietsenstallingen, één voor de leerlingen en één voor de leerkrachten. De

fietsenstalling voor de leerkrachten is voor de hoofdingang.

De stalling voor de leerlingen is voor de twee kleuterlokalen. Wilt u met uw kind bespreken dat daar de

kinderfietsen worden neergezet?

Daarnaast kunt u wellicht ook met uw kind bespreken dat er niet op de stoep gefietst moet worden als je

richting de fietsenstalling gaat.



School in de wijk

Stichting HART en SportSupport gaan komend half jaar activiteiten organiseren voor leerlingen van onze
school. Dat kunnen activiteiten tijdens, of na schooltijd zijn. En daarvoor hebben jullie input nodig. We
willen graag bij zowel de ouders, leerlingen als leraren te weten komen wat jullie belangrijk vinden. Je kan
bijvoorbeeld aangeven wat je graag zou willen of wat je juist mist in het huidige aanbod( qua sport of
cultuur) in de buurt.
Daarom is bijgaande vragenlijst ontwikkeld. Vervolgens gaan wij in samenwerking met HART en
SportSupport aan de hand van de resultaten aanbod opzetten voor alle leeftijden. We zouden het daarom
heel fijn vinden als jullie de enquête willen invullen!

De link voor ouders is hier te vinden:https://nl.surveymonkey.com/r/SIDW-Noord-Ouders-Verzorgers
Uw kinderen zullen de lijst in de klas invullen.
Bij veel reacties kunnen we het aanbod extra goed invullen!

Alvast dank voor uw input.

Toestemmingsverklaring en gegevens

Jaarlijks brengen wij in kaart of foto’s van kinderen geplaatst mogen worden op
de website of in nieuwsbrieven en dergelijke. Uw toestemming om dat te
mogen doen is daar een voorwaarde voor.

Wilt u daarom via Social Schools aangeven of u ons toestemming geeft om
beeldmateriaal van uw kind te plaatsen op de website, in de nieuwsbrief of op social media?

Een enkele keer komt het voor dat we een ouder niet kunnen bereiken omdat bijvoorbeeld een
telefoonnummer of emailadres gewijzigd is of omdat er een verhuizing is geweest en de nieuwe
adresgegevens nog niet doorgegeven zijn. Wilt u daarom nagaan of dat ook voor uw situatie geldt? Zo ja,
dan ontvangen wij graag de nieuwe gegevens, zodat wij u kunnen bereiken als dat noodzakelijk is. U kunt
dat aan de leerkracht melden.

Dank alvast!

Schoolgids en praktische informatie

De Schoolgids voor het schooljaar 2022-2023 is weer klaar. De Medezeggenschapsraad van onze school
heeft haar instemming aan de gids verleend. In de Schoolgids treft u alle belangrijke en praktische
informatie aan, die van belang zijn voor het komende schooljaar. Middels onderstaande link kunt u de gids
openen. De link is ook op de website van onze school geplaatst.

https://haarlemschoten.online-editie.nl/sint-bavo-eemstraat

Wensen- en Verwachtingenavond

De afgelopen 2 jaar hebben vanwege de Corona-perikelen de activiteiten rond
Partnerschap van ouders en school behoorlijk onder druk gestaan. Hoewel
Corona niet weg is en we nog steeds voorzichtig moeten zijn is het wel weer

https://nl.surveymonkey.com/r/SIDW-Noord-Ouders-Verzorgers
https://haarlemschoten.online-editie.nl/sint-bavo-eemstraat


mogelijk om elkaar te treffen en nieuwe initiatieven op te pakken. Het Partnerschapsteam wil graag weer in
kaart brengen welke wensen en verwachtingen er bij de ouders en de teamleden van de school leven.
Daartoe organiseren wij op dinsdagavond 27 september een Wensen- en verwachtingenavond. Wij doen
dat in samenwerking met de Stichting Actief Ouderschap, die ons daar ruim 3 jaar geleden ook bij
ondersteund heeft.

Noteer deze datum alvast! U ontvangt nog een uitnodiging voor deze avond.

Tegemoetkoming schoolkosten
Een nieuw schooljaar betekent voor veel ouders extra kosten. Kosten voor een
schooltas, kleding, een schoolreisje of de ouderbijdrage. De gemeente Haarlem
heeft hiervoor een regeling.

• Voor kinderen op de basisschool 100 euro
• Voor kinderen op het voortgezet onderwijs 200 euro
• Voor kinderen die voor het eerst naar de brugklas gaan 200 euro extra

Alle ouders met een Haarlem Pas hebben een aanvraagformulier ontvangen. Heeft u gaan Haarlem Pas?
Lees de voorwaarden en vraag aan via www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/ Keuzebudget voor
kinderen.
Elk schoolgaand kind uit een gezin met een laag inkomen krijgt 50 euro extra. Dit kan uitgegeven worden
aan een speeltuin,kleding of bijvoorbeeld speelgoed. Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles Kijk
hiervoor op www.haarlem.nl/tegemoetkoming-huiswerkbegeleiding-of-bijles/

Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen is er ook de Stichting Leergeld.
Www.Leergeld.nl/haarlemzandvoort/
U kunt ook bellen met de gemeente op nummer 14 023


