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ALGEMEEN
Ook dit schooljaar verschijnen de algemene nieuwsbrieven gericht op de eigen locatie.
In dit geval de locatie Timorstraat. Uiteraard zal overlappend nieuws in de beide
nieuwsbrieven opgenomen worden.

Belangrijke data
dinsdag 19 september en donderdag 21 september draaien we met alle groepen
een continurooster. Dat betekent dat we om 14.00 uur uitgaan en dat alle kinderen
hun lunch mee naar school moeten nemen.
Over de startgesprekken voor de groep 4 t/m 7 krijgt u via de groepsleerkracht(en)
informatie en kunt u intekenen via Digiduif.
Maandag 18 september Informatieavond voor de groepen:
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f (juf Cynthia) om 19.00 uur
d (juf Claudia) om 19.30 uur
e (juf Bea en juf Regina) om 19.30 uur
(juf Marijke en juf Frederike) om 19.30 uur

woensdag 20 september informatieavond:
groep 3 c (juf Marjon) om 19.30 uur
groep 3 d (juf Marijke en juf Frederike) om 19.30 uur
maandag 25 september komt de schoolfotograaf voor alle groepen.
Voor broertjes/zusjes foto’s op woensdag 27 september kan voor die tijd ingeschreven
worden.
De groepen drie gaan op dinsdag 26 september op schoolreisje. De kinderen worden
rond 15.30 uur weer op school verwacht.
Op dinsdag 3 oktober gaan de groepen 4 t/m 7. De bussen worden rond 16.00 uur
terug verwacht bij het Kennemer sportcenter.

Stakingsdag donderdag 5 oktober
Op donderdag 5 oktober zal door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland
worden gestaakt. De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front, hebben tot deze
staking opgeroepen om hun boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Zij willen
dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige
salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. Een staking in het primair
onderwijs is uniek, maar het water staat bij de leerkrachten nu echt aan de lippen.
Het laat zich aanzien dat ook de Liduinaschool, vallende onder de Stichting Haarlem
Schoten, zich bij deze staking aansluit.
Donderdag 5 oktober is de school in dat geval dan ook gesloten en worden er geen
kinderen opgevangen. Houd er dan ook sterk rekening mee dat u als ouder uw kind
tijdens deze stakingsdag zelf op moet (laten) vangen.
Deze week hoort u meer over deze staking.

Doppen sparen voor KNGF Geleidehonden fonds
Op initiatief van Marcel Oosterhout, ouder van Marco en Simone, is er in de hal een
container geplaatst om doppen te sparen voor het KNGF. De opbrengst van de actie gaat
naar de opleiding van de honden. Over de richtlijnen voor de inlevering leest u in de
bijlagen.

Tegemoetkoming schoolkosten in gemeente Haarlem
In Haarlem willen we dat iedereen mee doet! Ook de kinderen uit de gezinnen die
moeten rondkomen van een minimuminkomen.
De gemeente Haarlem heeft daarom regelingen getroffen om deze ouders financieel te
ondersteunen zodat hun kinderen ook de kansen krijgen om zich te ontwikkelen én mee
te doen.
Tegemoetkoming schoolkosten
Voor kinderen op het basisonderwijs:
€ 100
Voor kinderen op het middelbaar onderwijs:
€ 200
Voor kinderen die voor het eerst naar de brugklas gaan: € 200 extra
Heeft u een HaarlemPas? Dan heeft u al een aanvraagformulier ontvangen en ingevuld.
Heeft u géén HaarlemPas, lees de voorwaarden en vraag aan via
https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/
Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles
Vergoeding huiswerkbegeleiding of bijles € 25 per lesuur tot € 100 per maand.
Voor de aanvraag is een onderbouwing van de leraar, docent of mentor nodig.
Kijk voor de voorwaarden op https://www.haarlem.nl/tegemoetkominghuiswerkbegeleiding-of-bijles/
Keuzebudget voor kinderen
Elk schoolgaand kind uit een gezin met een laag inkomen krijgt dit jaar € 50
extra. Ouders en kinderen kunnen samen kiezen hoe zij dit geld willen besteden.
Bijvoorbeeld aan kleding, speelgoed of een uitje naar een pretpark. Gezinnen die
in aanmerking komen voor de tegemoetkoming schoolkosten krijgen dit
extraatje automatisch samen met de schoolkosten.

Muziekles op school
Ieder jaar krijgen de groepen 5 en 6 van onze school onder schooltijd tien weken les op
een muziekinstrument. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om goedkoop
muzieklessen te volgen op school na schooltijd. Je mag dan na een aantal lessen ook
samenspelen met andere kinderen uit de wijk in het wijkorkest.
De muzieklessen en de wijkorkesten worden georganiseerd door Hart in samenwerking
met de basisscholen, waaronder onze school, in het kader van School in de Wijk.
Geef je nu op!
Ben je tussen de 8 en 11 jaar oud en wil je goedkoop en in de
buurt een muziekinstrument leren spelen? Geef je dan nu op
voor de naschoolse muzieklessen. Begin oktober start een
nieuwe reeks lessen. Je kunt kiezen uit dwarsfluit, klarinet,
hoorn, viool, cello, keyboard en gitaar. Je krijgt na schooltijd op
een school bij jou in de buurt les in kleine groepjes en gaat na
vijf lessen al samenspelen in het wijkorkest!
De lessen zijn gericht op ontdekken, experimenteren en
samenspelen en je leert de basisvaardigheden op je instrument.
De instrumenten in de les worden verzorgd door het MuziekLab
van Hart in samenwerking met de school. Je kunt je inschrijven
vanaf groep 5. Klik hier voor meer informatie en inschrijven of
ga naar www.hart-haarlem.nl.
Je kunt je nog inschrijven tot 17 september. Wacht niet te lang, want vol is vol!

Wist je dat…
De Liduinaschool, de Cirkel, de Wilgenhoek en de Willem van Oranjeschool hebben met
Hart bij de Gemeente Haarlem subsidie aangevraagd om de lessen Iedereen een
instrument binnen en na schooltijd mogelijk te maken. De lessen onder schooltijd
worden volledig met subsidie gefinancierd, en voor de naschoolse lessen vragen we een
ouderbijdrage van €4,- per les. Maar wist je dat kinderen vanaf groep 5 van andere
scholen ook van harte welkom zijn in de naschoolse lessen (mits er nog plaats is
natuurlijk) maar dan voor €10,- per les? Dus heb je nog een vriendje op een andere
school, dan mag die ook gewoon meedoen. Iedereen kan zich inschrijven via deze link.
Met dank aan: Gemeente Haarlem, School in de wijk en het Rabobank Stimuleringsfonds

Folderaanbod jeugdbladen, typcursus e.d.
De school ontvangt folders voor bepaalde tijdschriften en cursussen afgestemd op de
verschillende leeftijden. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u een betreffende folder
komen ophalen.
Het betreft o.a. abonnementen op Bobo, Okki, Pica, LOI Kiddz en TypeTopia typecursus.
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