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Parkeerbeleid voor ingang speelplein en fietsen stallen
We vinden het erg fijn te zien dat de meeste kinderen lopend of op de fiets naar school
komen. Soms ontkom je er als ouder niet aan om je kind(eren) met de auto naar school
te brengen en/of op te halen. We weten allemaal dat het rond de school moeilijk
parkeren is. Toch willen we u dringend vragen om niet voor de uitgang van de school bij
het schoolpleinhek te parkeren. Dit leidt regelmatig tot onoverzichtelijke en gevaarlijke
situaties, zeker in deze donkere periode. De veiligheid van onze kinderen moet voorop
staan.
Mochten er signalen blijven komen dat er geparkeerd wordt voor deze uitgang dan
zullen we deze parkeerders gaan aanspreken.
De fietsen van de kinderen staan in principe voor de school in de ruimte ter rechterzijde
van de voordeur. Of de fietsen kunnen gestald worden aan de overkant bij de
Kinderopvang Haarlem. Laat uw kind de rechterkant gebruiken na de doorgang. Dan kan
de linkerzijde vrij blijven voor de medewerkers van de KOH en hun containers.
We zien nog regelmatig fietsen die her en der geplaatst worden.

Schoolgids 2017-2018
De nieuwste schoolgids staat online op de website bij de Downloads.

Vreedzame school en pestprotocol
De afgelopen periode is door de stuurgroep, IB en MR hard gewerkt aan een nieuw
pestprotocol dat voldoet aan de eisen van deze tijd en past bij de Vreedzame School.
U vindt het protocol op onze website bij de Downloads.

Actie Schoenendoos
Ook dit jaar hebben weer veel kinderen (en hun ouders) meegewerkt aan deze
waardevolle actie van Edukans. Hartelijk dank. Vrijdag 24 november jl. zijn er rond de
50 schoenendozen weggebracht naar het inleverpunt. Als de barcode van het formulier
is geactiveerd (Connected) bij het aanmelden, dan krijgt men in het voorjaar van 2018
bericht waar de schoenendoos is terecht gekomen met een foto van het kind dat de
doos heeft ontvangen.

Schoolvoetbal
Voor het komende Haarlemse schoolvoetbaltoernooi zijn we op zoek naar ouders die
teams kunnen begeleiden. Het toernooi begint op 7 maart 2018 op de
woensdagmiddagen. Uit ervaring weten we dat de belangstelling om deel te nemen
zowel bij de meisjes als de jongens groot is in Timor en Juno. Het lijkt dan ook voor de
hand te liggen dat we 2 meisjesteams en 2 jongensteams in willen schrijven.
Ziet u kansen om een team te begeleiden of zijn er nog vragen stuur dan een
bevestiging met uw gegevens naar liduina1@ldiuinaschool.nl
Persoonlijk aanmelden bij Arnold van der Peet kan natuurlijk altijd.
Dan kunnen we straks een heleboel kinderen blij maken.

Ophalen van de kinderen
De kleutergroepen zijn regelmatig op het schoolplein aan het eind van de ochtend en de
schoolmiddag. Door de aanwezigheid van ouders of verzorgers die kinderen komen
halen verliezen de kleuterleerkrachten het overzicht, zeker als de kleuters hun eigen
ouder(s) zien. De juffen verzoeken of jullie niet te vroeg op het schoolplein willen
komen, maar in die gevallen even buiten het hek te wachten.

Muziekles na schooltijd
Muziekles na schooltijd bij jou in de buurt! Ieder jaar krijgen de groepen 5 en 6 van
onze school onder schooltijd tien weken les op een muziekinstrument. De school
organiseert daarnaast ook gedurende het hele schooljaar ná schooltijd muzieklessen op
school. Alle kinderen vanaf groep 5 kunnen zich daarvoor opgeven. Een keer per maand
speel je dan ook samen met andere kinderen uit de wijk in een echt orkest. Omdat het
orkest werkt met speciale muziekstukken, kan iedereen vanaf het begin al mee doen en
lekker veel spelen. Ook meespelen? Wil je ook meedoen aan de naschoolse
muzieklessen en het wijkorkest, geef je dan nú op. In januari start een nieuwe reeks. Je
kunt kiezen uit dwarsfluit, klarinet, saxofoon, hoorn, viool, cello, keyboard en gitaar. De
instrumenten in de les worden verzorgd door het MuziekLab van Hart. Het is niet nodig
om thuis te oefenen. Meer informatie en inschrijven via www.harthaarlem.nl/naschools.
Wat kost het? Hart organiseert deze lessen in samenwerking met vier scholen uit de
wijk. We kunnen deze lessen aanbieden tegen een gereduceerd tarief dankzij subsidie
van de Gemeente Haarlem. Een les kost € 4,- voor leerlingen van de Wilgenhoek, Cirkel,
Liduina en Willem van Oranjeschool. Leerlingen van andere scholen zijn ook van harte
welkom om zich in te schrijven. Zij betalen € 10,- per les.

#CruyffLegacy
Dit jaar bestaat de Johan Cruyff Foudation 20 jaar. De Foundation wil middels sport en
spel bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van veel kinderen. Op plekken waar veel
kinderen actief zijn, willen ze de visie van Johan Cruyff uitdragen. Ons speelplein maakt
als Schoolplein14 daar ook deel van uit. Om aan de jeugd te laten weten wie hij was en
wat hij betekend heeft in het voetbal en de maatschappij hebben we een bord gekregen
om dit levend te houden. Het bord heeft een centrale plek gekregen op ons speelplein.
Bijlagen:
 Ouderbrief kerst Timor groep 3 t/m 8
 Nieuwsbrief blok 3
 Blad los het op
 Blad praat het uit
 Doppen sparen voor KNGF blindengeleidehonden
 2017_Digiduif_NZ
De volgende Nieuwsbrief verschijnt maandag 8 januari 2018.

