Jaarboekje 2019 - 2020

In dit jaarboekje vindt u naast alle activiteiten en bijzonderheden van het schooljaar 20192020 tevens belangrijke informatie over de school van uw kind(eren). Op deze manier heeft
u actuele informatie over de schooltijden, vakanties en de verdeling van de leerkrachten op
een rijtje.
Dat wij op school meer te bieden hebben, leest u in de schoolgids. De schoolgids staat
gepubliceerd op de website van de school: www.zonnewijzerhaarlem.nl De gids is in eerste
instantie bedoeld voor ouders, die informatie zoeken over een geschikte basisschool voor
hun kind. Daarnaast geeft het ook informatie aan de ouders van kinderen die al op onze
school zitten.
Het team van de obs de Zonnewijzer wenst alle kinderen en ouders een fijn schooljaar toe.

Adjunct-directeur: Arlette Schenk-van der Veldt
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Vijf gelijke dagen rooster
De Zonnewijzer werkt met een vijf gelijke dagen rooster. In dit lesrooster hebben
we vijf gelijke lesdagen.
De leerlingen hebben tussen het ochtend en middagprogramma 45 minuten
pauze. Leerlingen die thuis willen lunchen hebben de mogelijkheid om tijdens
deze pauze naar huis te gaan. U bent vrij in deze keuze. De meeste kinderen
blijven op school. Ze eten gedurende een kwartier met de leerkracht in de klas en
spelen daarvoor of daarna een half uur buiten.
Kinderen die op school overblijven betalen hiervoor een overblijfbijdrage. De
vergoeding bedraagt per kind € 2,00 per maand voor één kind (vaste) dag TSO per
week. Blijft uw kind bijvoorbeeld alleen op maandag over dan betaalt u € 2,00 per
maand. Voor de hele week overblijven betaalt u dan € 10,00 per maand. In geval
van wisselend overblijven vragen wij € 2,00 per dag.
De kinderen nemen de lunch mee van huis in een broodtrommel en een
drinkbeker (geen frisdrank of limonade en snoep of koek). De lunch wordt in een
tas aan de kapstok bewaard.

SCHOOLTIJDEN
Zonnewijzer 1 groep 1 t/m 4
Ochtend
Middag

08:30 – 11:45 uur
12:30 – 14:15 uur

’s Morgens gaan om 08:20 uur
de deuren open, de lessen beginnen
om 08:30 uur.
Zonnewijzer 2 groep 5 t/m 8
Ochtend
Middag

08:20 – 11:35 uur
12:20 – 14:05 uur

’s Morgens gaan om 08:10 uur
de deuren open, de lessen beginnen
om 08:20 uur.

KALENDER
https://jaarboek.zonnewijzerhaarlem.nl/
kalender
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Schoolvakanties en studiedagen
in de periode augustus 2019 – juli 2020

Schoolvakanties
Herfstvakantie

19-10-2019 t/m 27-10-2019

Kerstvakantie

21-12-2019 t/m 05-01-2020

Voorjaarsvakantie

15-02-2020 t/m 23-02-2020

Pasen

11-04-2020 t/m 13-04-2020

Meivakantie

25-04-2020 t/m 10-05-2020

Hemelvaart

21-05-2020 t/m 22-05-2020

Pinksteren

30-05-2020 t/m 01-06-2020

Zomervakantie

04-07-2020 t/m 16-08-2020

Studiedagen

VERLOFAANVRAGEN

(de leerlingen zijn vrij)

Ook in Haarlem is ‘leerplicht’ actief bezig om ongeoorloofd
verzuim in kaart te brengen. Alle scholen worden regelmatig
onderworpen aan een steekproef door de leerplichtambtenaar. In de schoolgids en op onze website www.zonnewijzerhaarlem.nl staan de regels en afspraken rondom extra verlof
buiten school vermeld. We willen u verzoeken deze goed te
lezen en in acht te nemen bij een verlofaanvraag. De directie
is genoodzaakt zich hieraan te houden en zal op de naleving
scherp toezien. We rekenen op uw begrip.

04-09-2019 vanaf 12.00 uur
28-10-2019 hele dag
06-12-2019 hele dag
13-02-2020 vanaf 12.00 uur
14-02-2020 hele dag

ZIEKMELDING | ABSENTIE

20-05-2020 hele dag
08-06-2020 hele dag

CALAMITEITEN DAG
Deze vindt plaats op: 03-07-2020.
Alle leerlingen zijn dan vrij.
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Wij werken op school met Mijnschool info. Dit is een digitaal
communicatiesysteem. Wanneer uw kind ziek, te laat of
afwezig (dokter, tandartsbezoek) kunt u dit via dit systeem
melden. U kunt dit doen door het volgen van onderstaande
stappen:
•
U navigeert via het menu naar School > Mijn kinderen;
•
Klik op ‘absentie melden’ om een absentie te
registreren;
•
Vul de ‘Reden van absentie’ en de data in
•
Klik op Opslaan
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Het team van de Zonnewijzer
Om goed op elkaar afgestemd te zijn en te blijven overleggen de leerkrachten met grote regelmaat met
elkaar over leerlingen, de manier van lesgeven en het oplossen van problemen.
Dat gebeurt gezamenlijk tijdens vergaderingen, daarnaast ook op andere ogenblikken in- of na schooltijd.
Als team hebben we vertrouwen in elkaar, geven we elkaar ondersteuning en werken we in en aan een
open collegiale sfeer.
We zorgen er samen voor dat iedereen zich prettig voelt op onze school.
Wij doen het samen en niet alleen.

We missen op de foto: Mark Butter, Danisha van den Berg, Karen Bras, Marijn Boon en Edith Hudepohl
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Klassenindeling
schooljaar 2019 – 2020

Groep 1/2 A

Lyanne van Gils

Groep 1/2 B

Suzanne van Ling (ma/di) Karen van Eden (woe/do/vrij)

Groep 1/2 C

Marijn Boon (ma/di om de week) Ingrid Berends (di om de week/woe/do/vrij)

Groep 1/2 D

Peggy Drent (ma) Linda Schoorl (di/woe/do/vrij)

Groep 1/2 E

Sophie Oldenburg (ma/di/woe/do/vrij)

Groep 3 A

Leonie van der Steen (ma/di/woe/do/vrij)

Groep 3 B

Marieke van Beem (ma/di/woe) Marlies Seinstra (do/vrij)

Groep 3 C

Iris Buskermolen (ma/di/woe/do/vrij)

Groep 4 A

Judith Lotz (ma/di) Sandra Haasbeek (woe/do/vrij)

Groep 4 B

Arnoud Verschuur (ma/woe/do/vrij) Peggy Drent (di)

Groep 4 C

Nieke Kops (ma/di/do/vrij) Peggy Drent (woe)

Groep 5 A

Sanne de Graaf (ma/di) Daphne Vaatstra (woe/do/vrij)

Groep 5 B

Monique Veelenturf (ma/di/woe) Marthe de Jong (do/vrij)

Groep 6 A

Machteld Hoogendorp (ma/di/woe/do/vrij)

Groep 6 B

Kirsty Rakke (ma/woe/do/vrij) Gerben Lenstra (di)

Groep 6 C

Mark Hoedeman (ma/di/woe/vrij) Marijn Boon (do)

Groep 7 A

Eva Betjes (ma/di/woe/do/vrij)

Groep 7 B

Nanna Claij (ma/di/woe/vrij) Sanne de Graaf (do)

Groep 7 C

Mariska Schoonebeek (ma/di/ Sanne Klasen (wo/do/vrij)

Groep 8 A

Susan ten Dolle (ma/di/woe/do/vrij)

Groep 8 B

Marieke Brouwer (ma/di/woe/do/vrij)
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Inzet teamleden
Schoolleiding
•
Erna Heijnis (directeur) (ma/di/woe/do)
•
Arlette van der Veldt (adjunct-directeur) (di/woe/do/
vrij)
Interne begeleiding
•
Groepen 1 t/m 8 Brenda Takens (ma/di/wo/do/vrij)
Bewegingsonderwijs
•
Mark Butter (ma/di/woe/do/vrij)
Ondersteuning
•
Maaike Bijker 		
•
Danisha van der berg
•
Cindy Ravelli 		

(ma/di/woe/do/vrij)
(ma/di/woe/do/vrij)
(ma/di/woe/do/vrij)

Administratie
•
Monique van Deursen
				

(ma/di/do tot 14.00 uur,
vrij tot 12.00 uur)

Conciërge
•
Duncan Stoker 		

(ma/di/woe/vrij)

Bouwcoördinatie
•
Onderbouw: Linda Schoorl
•
Middenbouw: Judith Lotz
•
Bovenbouw: Eva Betjes
Specialisatie
•
Gedrag en emotionele ontwikkeling: Marijn Boon
•
ICT: Gerben Lenstra & Mark Hoedeman
•
Meer- en hoogbegaafden: Kirsty Paap
•
Cultuur: Monique Veelenturf
•
De kunst van het lesgeven: Marieke brouwer
•
Leesspecialist: Iris Buskermolen
Vertrouwenspersoon
•
Ingrid Berends op ZW1
•
Eva Betjes op ZW 2
HVO
•
Groepen 7 en 8 Yvette Brand
BHV
•
Maaike Bijker
•
Duncan Stoker
•
Monique van Deursen
•
Iris Buskermolen
•
Mariska Schoonebeek
•
Cindy Ravelli
•
Eva Betjes
•
Mark Butter
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Algemeen beleid
Groep 1 en 2

Groep 3 t/m 8

Als ouder heeft u even de tijd om uw kind tot aan het
klaslokaal te brengen, gedag te zeggen of iets aan de
leerkracht te vragen. We vragen u het afscheid kort te
houden. Wanneer u uw kind na schooltijd komt halen,
nodigen we u uit om buiten op het plein of bij de
afgesproken uitgang op hem of haar te wachten. De
leerkrachten begeleiden de kinderen naar buiten. Een klein
verzoek aan ouders van de groepen 1-2 om op het ‘grote
plein’ te wachten buiten de hekken van het kleuterplein. De
leerkrachten hebben dan een beter overzicht. Bedankt.

Voor de groepen 3 tot met 8 willen wij u uitnodigen om bij
de buitendeur* afscheid te nemen van uw kind. Mocht u
iets kort aan de leerkracht willen vragen, kunt u natuurlijk
even mee naar binnen lopen. We vragen u, als u uw kind na
schooltijd komt halen, buiten op het plein op hem of haar
te wachten. De leerkrachten begeleiden de kinderen naar
buiten. De groepen 3 en 4 gaan via de hoofduitgang naar
buiten.

Ongeveer één keer per maand bent u van harte welkom op
de inloopochtend. Uw kunt dan een spelletje doen met uw
zoon/dochter in de klas en kijken naar wat voor moois we
hebben gemaakt. De leerkracht zal u hierover informeren.

Twee keer per jaar bent u van harte welkom op de
inloopochtend. We laten u dan graag zien waar wij als klas
mee bezig zijn. De leerkracht zal u hierover informeren.
•

Kinderen in groep 3 kunnen tot de herfstvakantie tot
aan het klaslokaal gebracht worden.

Plaatsingsbeleid basisonderwijs Haarlem
De schoolbesturen van de Haarlemse basisscholen hebben
besloten stads breed een gelijk plaatsingsbeleid voor
vierjarigen in te voeren. Deze regeling geldt voor alle
Haarlemse kinderen die geboren zijn na 1 januari 2015 en
dus vanaf 1 januari 2019 voor het eerst naar de basisschool
gaan.
Wat houdt het beleid in?
Het toelaten en plaatsen van kleuters gaat voor alle scholen
op dezelfde manier, gelijktijdig en geautomatiseerd. De kern
van dit beleid is dat alle ouders de mogelijkheid hebben
om binnen een redelijke afstand van hun woonadres een
plaats te vinden op een school die bij hen en hun kind past.
Gerekend vanaf elk woonadres is er (naar verwachting) op
de vijf dichtstbijzijnde scholen voorrang. Overigens staat het
ouders vrij om hun kind aan te melden bij andere scholen
dan deze vijf, maar daar geldt dan geen voorrang.
Hoe gaat het in zijn werk?
Rond de 3de verjaardag ontvangen ouders een
informatiebrief en een aanmeldformulier van het Leerplein,
het regionale bureau voor leerplicht. Ouders melden hun
kind aan door dit aanmeldformulier bij de school van
eerste keuze in te leveren. Op het aanmeldformulier moet
niet alleen de eerste voorkeur, maar ook in volgorde van
voorkeur meerdere andere Haarlemse scholen worden
opgegeven. Ouders hebben hierbij de vrijheid om voor
elke Haarlemse school te kiezen. Elke school verwerkt de
gegevens van het aanmeldformulier in een gezamenlijk
computerprogramma.
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Het toedelen van de plaatsen aan alle aangemelde kinderen
die in een bepaalde periode vier jaar worden, verloopt
geautomatiseerd en voor alle scholen tegelijk, volgens
dezelfde voorrangsregels. Kinderen die al een ouder broertje
of zusje op de school hebben, krijgen altijd op deze school
een plaats. Wanneer een school meer aanmeldingen dan
plaatsen heeft, krijgen de aangemelde kinderen die in
de buurt van de school wonen als eerste een plaats (de
school is dus voor hen een voorrangsschool). Uitzondering
hierop zijn de Vrije Scholen en de Islamitische school; deze
scholen hebben een stads brede functie, waardoor elk kind
dat in Haarlem woont - ongeacht het woonadres - op deze
scholen een gelijke voorrang heeft. Na afloop van elke
plaatsingsronde krijgt elke ouder een plaats aangeboden op
de hoogst mogelijke school van voorkeur.
Van plaatsing naar een inschrijving
Ongeveer 5 maanden voordat een kind vier jaar wordt,
ontvangen ouders bericht van de uitkomst van de plaatsing.
Zij kunnen hun kind vervolgens gaan inschrijven bij de
school die een plaats voor hen heeft. Ouders mogen deze
plaats ook weigeren, maar dan kunnen ze alleen nog
terecht op scholen die lege plaatsen voor de desbetreffende
leeftijdsgroep hebben.
•

Voor kinderen die de Nederlandse taal niet beheersen is
er een aparte procedure.
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De Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over
het beleid van de school, doet gevraagd en ongevraagd
voorstellen aan de directie en heeft op onderdelen van het
beleid instemmings- en/of adviesrecht. De MR behartigt
daarmee formeel de belangen van iedereen die bij de
school betrokken is. Dit geeft ouders de gelegenheid
invloed uit te oefenen op het schoolbeleid en schoolpraktijk.
De MR van De Zonnewijzer is vertegenwoordigd in de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van
het bestuur en heeft op deze manier tevens invloed op het
beleid en het Bestuur.
Heeft u vragen voor de MR? Neem dan contact op via mr@
zonnewijzerhaarlem.nl
De MR houdt u via de notulen op de website en berichten in
het Wijzertje (tweewekelijkse nieuwsbrief ) op de hoogte.
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Vertegenwoordiging in de MR 2018-2019
Ouders:
•
Lili Schutte (voorzitter)
•
Loes Vereijken
•
Daisy Wijers
•
Marion van der Schoor
Schoolteam:
•
Susan ten Dolle (secretaris)
•
Daphne Hoogeland
•
Mariska Schoonebeek
•
Lyanne van Gils
GMR:
•
Debby Houtgraaf
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KINDERRAAD

WERKGROEP VERKEER

De leerlingenraad op De Zonnewijzer bestaat uit gekozen
vertegenwoordigers. Dit zijn leerlingen uit de groepen
6, 7 en 8. De raadsleden vergaderen één keer per maand
en denken mee in het belang van leerlingen en school.
De leerlingen hebben allemaal een eigen contactgroep
voor wie zij contactpersoon zijn. Ze vragen leerlingen met
hen mee te denken en informeren hen over genomen
besluiten. De leerlingenraad vertegenwoordigt de
belangen van alle leerlingen. Arlette Schenk-van der
Veldt is als vertegenwoordiger van het schoolteam bij de
vergaderingen van de Kinderraad aanwezig.

Op de Zonnewijzer hebben wij een werkgroep verkeer. De
verkeersouders organiseren in samenspraak met de directie
en leerkrachten extra activiteiten om de verkeersveiligheid
rondom de school te bevorderen. Zij regelen bijvoorbeeld
het ophangen van de spandoeken ‘De scholen zijn weer
begonnen’ en de campagne ‘Op voeten en fietsen naar
school’. Dit doen zij in samenwerking met VVN en de
gemeente Haarlem, waarmee zij contact onderhouden.
Ook verzorgen zij een vaste rubriek in het Wijzertje, met
mededelingen over verkeersactiviteiten op school en
tips voor ouders en kinderen om de verkeersveiligheid te
bevorderen.

INFORMATIE- EN INLOOPAVONDEN
Aan het begin van het schooljaar is altijd er een
informatieavond. Op deze avond informeren wij u over
onderwijskundige ontwikkelingen op de Zonnewijzer. Eén
keer per jaar is er een inloopavond. Kinderen nemen hun
ouders mee naar school om samen naar het werk te kijken.
Zij zullen zelf vertellen waar ze mee bezig zijn en één en
ander laten zien.
De data van de informatie- en kijkavonden vindt u in de
schooljaarkalender.

STARTGESPREKKEN
Aan het begin van elk schooljaar vinden de startgesprekken
plaats. Voor de groepen 1 en 2 houden we startgesprekken
met de ouders van de nieuwe leerlingen. Voor de kinderen
die vorig schooljaar ook in de groepen 1-2 zaten, worden er
algemene gesprekken in november gepland. Bij de groep
3 en 4 worden de startgesprekken alleen met ouders
gevoerd. De startgesprekken vanaf leerjaar 5 worden
gevoerd tussen kind, ouders en leerkracht.

De z.g. ‘Verkeersbrigade’ bestaat uit een team van klaarovers die twee aan twee aan het begin van de schooldag de
oversteekplaats voor het hoofdgebouw van De Zonnewijzer
bewaken. Evenals de klassenouders, hulpouders en
luizenouders worden de klaar-overs geworven tijdens
de informatieavond aan het begin van het schooljaar.
De Zonnewijzer heeft contact met de wijkagent van de
wijken ‘Sinnevelt’ en ‘Planetenwijk’ in verband met de
verkeersveiligheid.
Om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst iedere
ochtend klaar-overs staan bij Zonnewijzer 1, zijn wij op zoek
naar een aantal ouders dat zich aan wil melden. De klaarovers werken met een 4-weken-rooster, waarbij je eens
per 4 weken aan de beurt bent, vaker kan ook, graag zelfs!
De tijden zijn van 08:10 tot 08:30 uur. Meldt u aan via het
e-mailadres verkeer@zonnewijzerhaarlem.nl (N.B. Indien
gewenst, kunt u uw kind, voordat u gaat ‘klaar-overen’, naar
de klas brengen.)

De startgesprekken hebben als doel om elkaar beter te
leren kennen en om te bespreken hoe de kinderen thuis
functioneren. Wij willen graag weten wat ze thuis graag
doen, waar ze goed in zijn, hoe ze school ervaren en wat
misschien lastig is voor ze. Op deze wijze kunnen we
samen prettig en effectiever van start gaan.

NIEUWSBRIEF
Tweewekelijks ontvangt u via Mijn schoolinfo ‘Het
Wijzertje’ waarin het nieuws over de school staat.
Deze nieuwsbrief is ook terug te lezen op de website.
Daarnaast ontvangt u elke twee weken een ‘Nieuws
uit groep’ van de leerkracht(en) van uw kind. Op deze
manier willen we alle ouders goed op de hoogte houden
waar wij als school en in de klassen mee bezig zijn.
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ACTIVITEITENCOMMISSIE

Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt sport- of
cultuurlessen voor uw kind

Op De Zonnewijzer worden veel leuke activiteiten
georganiseerd voor uw kind(eren). Niet alleen met de eigen
klas, maar ook grotere activiteiten voor de hele school en u
als ouders/verzorgers. Gelukkig kan de school bij de grotere
activiteiten een beroep doen op de AC die – mede dankzij
uw ouderbijdrage – zo goed mogelijk probeert te helpen
met het bedenken, invullen, organiseren en uitvoeren.

Heeft u een Haarlem Pas of een vergelijkbaar minimum
inkomen en wilt u uw kind laten sporten, dansen, muziek
maken o.i.d.? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan de lessen
voor uw kind betalen tot € 225,- per sportaanvraag en €
450,- per cultuuraanvraag per jaar.
Zie de spelregels: www.jeugdfondssportencultuur.nl/
haarlem of bel: 06-43121900.

Om al deze activiteiten goed te kunnen organiseren en
financieren, vraagt de AC een vrijwillige ouderbijdrage. Deze
is voor dit schooljaar vastgesteld op:

Stichting Leergeld Haarlem Zandvoort laat kinderen
meedoen!

€ 26,- per kind
€ 50,- voor 2 kinderen
€ 70,- voor 3 kinderen
€ 90,- voor 4 kinderen
Meerdere kinderen is + € 20,- en bij kinderen na 1-1-2020
€ 13,- per kind.

Heeft uw kind een fiets of een laptop nodig voor school?
Of is de schoolreis of werkweek boven uw budget? Als
u moet rondkomen van een inkomen op of net boven
bijstandsniveau kunt u in aanmerking komen voor hulp van
Stichting Leergeld.
Zie www.leergeldhaarlemzandvoort.nl voor de voorwaarden
of bel met 023-2052486 of mail naar
info@leergeldhaarlemzandvoort.nl

De betaling verloopt via Club Collect.

AC-LEDEN 2019-2020
• Esther van Stigt (voorzitter)
• Wafae Belami
• Peter Berendsen
• Kasper van Berkel
• Leontien Blauw
• Erika van Heeringen
• Anne van Huijstee
• Bianca Maton
• Eline Wareman
• Nanna Claij (leerkracht)
• Arlette Schenk – Van der Veldt (adjunct-directeur)
De functie van penningmeester hopen we zo spoedig
mogelijk in te vullen.
De AC bestaat uit allemaal ouders die in werkgroepjes hun
steentje vrijwillig bijdragen. Denk hierbij aan Sinterklaas,
kerst, cultuurweken, sportdag, avondvierdaagse, etc.
Aangezien De Zonnewijzer een grote school is, verspreid
over twee locaties, stellen wij hulp van (groot)ouders/
verzorgers erg op prijs. Wilt u zich ook inzetten en/of mogen
wij voor specifieke onderwerpen een beroep op u doen, dan
kunt u dit via het ouderparticipatieformulier aangeven (op
te vragen bij de AC via aczonnewijzerhaarlem@gmail.com)
of een AC-lid aanspreken. Alle hulp is van harte welkom en
de beloning voor uw inzet is, behalve onze waardering, een
nog fijnere school voor uw kind(eren).
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Kunst en cultuur
Op de Zonnewijzer vinden we leren samenwerken erg
belangrijk. Daarom zijn we schooljaar 2017-2018 begonnen
met ‘Groepsdoorbroken Ateliers’ . De groepen worden
gemixt. Hierin staat de eigen creativiteit van ieder kind
voorop en is veiligheid in uiting op dit gebied van groot
belang. Elke creatieve uiting is uniek. We werken in de
ateliers met de disciplines: beeldende vorming, drama en
muziek. Het uiteindelijke doel is plezier. Dit gaan we komend
schooljaar uitbreiden door het inzetten van een podium. Dit
podium staat symbool voor ‘ieder kind een podium’.

HET MUZIEK LAB
Het Muziek Lab (0nderdeel van HART) biedt
muziekeducatieprojecten aan op onze school. Het aanbod
is zeer divers en sluit goed aan bij de belevingswereld van
kinderen. De lessen worden gegeven door professionele
muziekdocenten en de werkvormen die zij gebruiken zijn
eigentijds. Ontdekken, experimenteren en samenspelen
staan hierbij centraal. Aankomend schooljaar zullen alle
groepen muziekworkshops krijgen.

CMK-SCHOOL
Doordat wij een CmK-school (Cultuureducatie met
Kwaliteit) zijn, krijgen we intensieve begeleiding vanuit
HART en Plein C (Expertisecentrum Cultuuronderwijs).
Het professionaliseren van het team staat hierin voorop.
Cultuuronderwijs is een vanzelfsprekend en belangrijk
onderdeel van ons lesprogramma. De onderwerpen die
hierbij centraal staan zijn: drama-muziek en beeldende
vorming.

CULTUURWEEK
Cultuur Coördinator Monique Veelenturf-Stam is leerkracht
en vormt samen met een aantal teamleden van de
Zonnewijzer de Cultuurwerkgroep. Eens per jaar organiseert
de school een culturele week. Ouders en teamleden werken
dan intensief samen om de kinderen een veelzijdige,
onvergetelijke, creatieve week te laten ervaren.

Jaarboekje 2019-2020

versie 8 jan 2020

13

GEZONDE VOEDING
Willen kinderen opgroeien tot gezonde
volwassenen dan is een evenwichtige en gezonde
voeding een vanzelfsprekende vereiste. Ouders
hebben natuurlijk de eindverantwoordelijkheid als
het om gezondheid van kinderen gaat. Aandacht
voor gezondheid is echter ook een belangrijke taak
van de school. We vinden het belangrijk dat de
kinderen op school gezond eten en drinken tijdens
de pauzes en de lunch. Daarvoor is de medewerking
van ouders wenselijk. We sporen kinderen aan om
een stukje fruit mee te brengen. Ouders geven zelf
een ‘verantwoord’ tussendoortje aan hun kinderen
mee. Wij vragen u hier ook rekening mee te houden
bij traktaties. Onze dank hiervoor.

Rooster bewegingsonderwijs
Maandag (ZW2)

Dinsdag (ZW2)

Woensdag (ZW2)

Tijd

Groep

Tijd

Groep

Tijd

Groep

08.20 - 09.05

5B

08.20 - 09.05

8A

08.20 - 09.05

7A

09.05 - 09.50

5B

09.05 - 09.50

8A

09.05 - 09.50

7A

09.50 - 10.35

7B

09.50 - 10.35

8B

09.50 - 10.35

7C

10.35 - 11.20

7B

10.35 - 11.20

8B

10.35 - 11.20

7C

12.20 - 13.05

5A

11.50 - 12.35

6A

11.50 - 12.35

6C

13.05 - 13.50

5A

12.35 - 13.20

6A

12.35 - 13.20

6C

13.20 - 14.05

6B

13.20 - 14.05

6B

Donderdag (ZW1)

Vrijdag (ZW1)

Tijd

Groep

Tijd

Groep

08.30 - 09.15

4A

08.30 - 09.15

4B

09.15 - 10.00

4B

09.15 - 10.00

4C

10.00 - 10.45

4C

10.00 - 10.45

4A

10.45 - 11.30

3A

10.45 - 11.30

3C

12.30 - 13.15

3B

12.30 - 13.15

3A

13.30 - 14.15

3C

13.30 - 14.15

3B
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FIETSEN EN PARKEREN

PRIVACYREGELING

Wij adviseren de kinderen die dichtbij school wonen lopend
naar school te komen. Een groot deel van de leerlingen
zal op de fiets naar school komen. Uiteraard houden alle
kinderen én ouders zich aan de verkeersregels.

Wij houden ons aan de wetgeving op het gebied van de
bescherming van de privacy en geven geen gegevens van
en over leerlingen door aan derden, zonder toestemming
van de ouder(s) en/of verzorger(s).

Dit houdt in:
•
Op de weg (niet de op stoep)
•
Mét het verkeer mee fietsen (niet tegen het verkeer in)
•
Houd de rijweg vrij voor ander verkeer, wanneer u
wacht op uw kind na schooltijd.

Voor promotiedoeleinden maken wij op school af en toe
foto’s. Bij plaatsing van een foto in de schoolgids of op de
website nemen wij altijd de nodige zorgvuldigheid in acht.
Het kind moet trots kunnen zijn op de afbeelding en op de
website zorgen wij ervoor dat de herkenbaarheid niet te
groot is om misbruik zoveel mogelijk te voorkomen.

Fietsen worden geparkeerd in de fietsenrekken. Op
Zonnewijzer 1 is er op het hoofdplein naast de gymzaal
ruimte beschikbaar met hekken omringd en op Zonnewijzer
2 zijn de fietsenrekken bij binnenkomst meteen rechts op
het schoolplein te vinden.

Iedere ouder/verzorger heeft afgelopen jaar een AVGdocument ingevuld. Mochten daar wijzigingen in
aangebracht dienen te worden dan kan dit worden
aangegeven bij de administratie. Nieuwe ouders ontvangen
het AVG-formulier bij de start op school.
Als er door ons of op afspraak met ons op school gefilmd
wordt, dient dat een ontwikkelingsdoel. Wij gaan met
het gemaakte materiaal vertrouwelijk om. Bij bijzondere
gelegenheden op school, zoals Sinterklaas en sportdag,
lopen veel ouders rond met foto- of filmapparatuur. We
begrijpen dat u het leuk vindt om uw kind bij dit soort
gelegenheden te fotograferen of filmen. Wij verzoeken u hier
terughoudend mee om te gaan in verband met de privacy
van de kinderen. In de klas mogen ouders/verzorgers niet
fotograferen of filmen. Ten alle tijden mag het vastgelegde
beeldmateriaal niet verspreid worden via Social Media.

Hoofdgebouw (Zonnewijzer 1) - groepen 1 t/m 4
Planetenlaan 9
2024 EN Haarlem
☏ 023-5255519

Bestuur Stichting Spaarnesant
Bezoekadres Schipholpoort 2
2034 MA Haarlem
☏ 023-5430100

Zonnewijzer 2 - groepen 5 t/m 8
Planetenlaan 168
2024 EN Haarlem
☏ 023-5258325

info@spaarnesant.nl
www.spaarnesant.nl

Directeur: Erna Heijnis
erna.heijnis@zonnewijzerhaarlem.nl
Adjunct-directeur: Arlette Schenk-van der Veldt
arlette.vander.veldt@zonnewijzerhaarlem.nl

https://www.zonnewijzerhaarlem.nl
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Andere belangrijke adressen vindt u terug in onze
schoolgids.
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