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Kinderboekenweek 2017
De Kinderboekenweek is dit jaar van 4 oktober t/m 15 oktober. Het thema is Gruwelijk
Eng.
U kunt dit jaar weer gruwelijk leuke boeken komen kopen in de tijdelijke
kinderboekenwinkel op de Liduinaschool!
De winkel is open van woensdag 4 oktober t/m woensdag 11 oktober na schooltijd.
U kunt uw boeken contact betalen of het bedrag overmaken. Kinderboekenwinkel
Gillissen & Co zal er dan weer voor zorgen dat de boeken netjes verpakt in de klas bij de
kinderen worden bezorgd.
Zoals elk jaar zal 10% van de opbrengst naar uitbreiding van de boeken in onze
bibliotheek gaan.

Klassenouders
Speciaal voor de klassenouders de volgende informatie:
In de jaarkalender stond een datum gepland op 12 oktober a.s. om een klassenouder
informatieavond te houden. Deze avond gaat niet door.
Daarvoor in de plaats sturen wij de klassenouders de informatie die ze nodig hebben
per mail. De reden hiervoor is dat er veel dezelfde ouders weer klassenouder zijn.
Het is daarom belangrijk uw mailadres door te geven aan de leerkracht, zo ontvangt
iedereen de informatie die er nodig is voor dit schooljaar.
Met vriendelijk groet,
de ouderraad

Thema-avond ‘Een andere kijk op opvoeden’ donderdag 2 november
2017
Beste ouders.
We willen u vast attent maken op de informatieavond donderdag 2 november van
20.00 uur tot 21.30 uur locatie Timor. Inloop vanaf 19.45 uur.
Hieronder een beschrijving onderwerp van onze thema avond:
Een Andere Kijk op Opvoeden. Dat werkt!

Opvoeden is leuk en uitdagend. En ook een lastige klus die veel energie vergt.
Kinderen die niet luisteren, onzekerheid over je aanpak, situaties die ingewikkeld zijn.
Op deze ouderavond krijgt u een andere kijk op opvoeden waardoor u
meer inzicht krijgt in uw eigen handelen.
Deze andere kijk; de ACT opvoeding (zie ook ACTief opvoeden van
Denise Matthijssen) is gebaseerd op de Acceptatie en Commitment Therapie.(ACT)
Deze avond is interactief, dat betekent dat u actief mee kan doen.
Ik verwacht dat u na deze avond door de inzichten meer energie en plezier krijgt in
opvoeden.
Dat werkt, voor u en uw kind!
Ans Thissen
Gedragsspecialist Master SEN

Plaatsingsbeleid Gemeente Haarlem
De gemeente Haarlem en de schoolbesturen van de Haarlemse basisscholen hebben
besloten om dit schooljaar 2017-2018 een stadsbreed gelijk plaatsingsbeleid voor
toekomstige vierjarigen in te voeren.
Met dit nieuwe plaatsingsbeleid komt een einde aan de verschillende regelingen die op
de basisscholen voor het toelaten en plaatsen bestaan. Voor alle Haarlemse kinderen die
geboren zijn na 1 januari 2015 en dus vanaf 1 januari 2019 voor het eerst naar de
basisschool gaan, geldt deze nieuwe regeling.

Eind van dit kalenderjaar ontvangen ouders met een kind geboren in de periode 1
januari 2015 t/m 1 augustus 2015 een informatiebrief met het aanmeldformulier.
U meldt uw kind aan door op de school van uw eerste keuze het aanmeldformulier in te
leveren. Vanaf januari 2018 kan u uw kind met dit aanmeldformulier bij onze school
aanmelden. Ook als er al een broertje of zusje op school zit, zal u dit formulier bij ons
moeten inleveren. Maar kinderen die al een ouder broertje of zusje op de school
hebben, krijgen altijd een plaats.
We hanteren als richtlijn 28 leerlingen in groep 3. De instroom van kleuters is hierop
afgestemd. In de hogere groepen kunnen ca. 30 leerlingen worden geplaatst. E.e.a. is
afhankelijk van de samenstelling van de groep. De capaciteit van onze gebouwen
noodzaakt ons de instroom te reguleren. Dat betekent dat we voor iedere
plaatsingsronde onze capaciteit aan de gemeente doorgeven.
De kern van het 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. Vanaf elk woonadres gerekend, krijgt elke ouder op de (naar
verwachting) vijf dichtstbijzijnde basisscholen voorrang.
Mocht u vragen hebben over het nieuwe plaatsingsbeleid neemt u dan persoonlijk
contact met Arnold van der Peet op.

Mediatoren de Vreedzame School
Ze zijn weer aan het werk: de mediatoren!!
Sinds 25 september zijn de mediatoren weer aan het werk tijdens de pauzes van de
groepen 3 tot en met 8. De jongere kinderen worden getroost en geholpen met hun
veters en ritsen. De oudere kinderen worden door de mediatoren geholpen bij het
oplossen van hun conflicten. Volgens een vast protocol laten de mediatoren de kinderen
vertellen wat het probleem is. Daarna gaan ze samen op zoek naar een win-win
oplossing.
Mediator wordt je niet zomaar. De mediatoren van vorig jaar zijn aangevuld met nieuwe
kinderen uit groep 8. Deze kinderen hebben een training gehad en “examen” gedaan.
Tijdens rollenspellen moesten zij aan juf Marielle, juf Patricia en de “oude” mediatoren
laten zien wat hun mediatorkwaliteiten zijn. Dit deden zij uitstekend! Daarom kunnen
wij met trots onze nieuwe lichting mediatoren aan u voorstellen:
Daan Beers, Moos ten Broeke, Sofie Victorie, Sarah Tromp, Jonna Beentjes, Mitchell
Croes, Dahne Opon-Nimoh, Tui Tuck, Flo Oelen, Miriam Saffioti
Wij wensen hen veel plezier tijdens het uitvoeren van hun taak.

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Woensdagmiddag is de eerste van de twee jaarlijkse herhalingsbijeenkomsten voor onze
BHV’ers. Deze staat in het teken van de EHBO. Woensdagmiddag 1 november is de
tweede bijeenkomst rond Brand- en ontruimingsoefening. De Arbo-wet verplicht dat
iedere werkgever de veiligheid van medewerkers en bezoekers moet kunnen
garanderen.
Dit jaar worden ook juf Claudia en juf Cynthia opgeleid als BHV’er. Concreet houdt het
in dat er minimaal 1 BHV’er per dag op de locatie beschikbaar is.

Eerste Heilige Communie 2018
Binnen de H. Franciscusparochie i.o. zijn we begonnen met de voorbereidingen voor het
Eerste Communieproject 2018. Het Eerste Communieproject richt zich op kinderen van
groep vier (of hoger) die gedoopt zijn. Voorafgaand aan dit project is er voor de ouders
van deze kinderen een informatieavond. Voor de ouders uit Haarlem-Noord vindt deze
avond plaats
op:
donderdag 19 oktober
om:
20.00 uur
in:
parochiecentrum Schoten, Lingestraat 1 Haarlem-Noord.
Op deze avond willen wij u graag informeren over het Eerste Communieproject en hoe
wij dit project vorm gaan geven. Ook zijn dan alle data van de ouder- en
kinderbijeenkomsten bekend.
Er is gelegenheid tot vragen stellen en u kunt uw kind deze avond aanmelden voor het
project.
De Eerste Heilige Communieviering is op zondag 22 april 2018 om 10.00 uur in de
Adelbertuskerk in Haarlem-Noord.
Ouders die naar de informatieavond willen komen, kunnen zich hiervoor opgeven bij:
info.franciscusparochie@gmail.com (het centraal secretariaat van de
Franciscusparochie).
Met vriendelijke groeten,
de pastores en de werkgroep EHC afdeling Haarlem-Noord
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