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Maandinfo september 2021 
Afgelopen maandag zijn we weer begonnen. Wat fijn dat -bijna-iedereen er weer 
is! We hopen dit schooljaar weer eens een redelijk “normaal” schooljaar te 
kunnen draaien…. De komende weken staan alweer een aantal activiteiten op de 
planning. Op maandag 06 september gaan we met z’n allen lekker sporten bij 
United Davo. En de week daarop zijn de leerlingen een dagje vrij, aangezien de 
leerkrachten dan een studiedag hebben! 
 

 
 
 

 
Data september 
ma. 06-09 
ma. 13-09 
 
di. 14-09 
di. 21-09 
do. 23-09 

Sportdag 
Studiedag 
Alle kinderen vrij! 
Schoolfotograaf 
NIO groep 8 
MR vergadering 

Nieuwe teamleden 
Sinds dit schooljaar hebben we een 
aantal nieuwe teamleden.  
Marit is al sinds vorig schooljaar bij 
ons als kleuterondersteuner. 
Daarnaast is Kim bij ons in dienst 
getreden na haar stage bij ons op 
school en afstuderen.  
We hebben dit schooljaar ook een 
onderwijsassistente voor 4 dagen in 
week: Danou. En twee dagen in de 
week is Fatma bij de kleuters: zij is 
een vrijwilliger en wil haar 
Nederlands verbeteren. Welkom 
allemaal! 
 
Sportdag 
Maandag 06 september is de 
jaarlijkse sportdag groep 1 t/m 8.  
’s Ochtends verzamelen de 
leerlingen op school en lopen dan 
onder begeleiding naar het sportveld 
van United Davo. 
Daar gaan ze lekker sporten en 
spelen!  
We hopen op mooi weer en kijken 
uit naar een sportieve dag! 
 
Schoolfotograaf 
Op dinsdag 14 september komt de 
schoolfotograaf weer. Alle leerlingen 
gaan individueel op de foto en met 
hun groep. Broertjes en zusje, die 
allemaal bij ons op school zitten, 
worden onder schooltijd 
gefotografeerd. Daarnaast kunt u 
binnenkort intekenen voor foto’s 
met broertjes en zusjes, die niet 
meer bij ons op school zitten.  

 
 
 
 
 
 
 

Day a week school 
Sinds 2 jaar is er bij ons op school een 
vestiging van “Day a week school”. 
Deze klas is voor kinderen van alle 
scholen in Haarlem, die meer uitdaging 
nodig hebben. Eenmaal per week zijn 
ze te gast bij ons op school. We 
hebben een dinsdag en een donderdag 
groep.  
In de week van 06 september starten 
ze weer.  
 
Verlengde schooldag (VSD) 
Voor leerlingen in de bovenbouw start 
op 22 september de VSD weer. 
Charlotte zal binnenkort met de 
leerlingen intakegesprekken voeren. 
Tijdens de VSD op woensdagmiddag na 
schooltijd zullen de deelnemers 
activiteiten doen, waar tijdens het 
normale lesprogramma bijna geen tijd 
voor is.  
 
Studiedagen 
Maandag 13 september hebben de 
leerkrachten een studiedag en zijn alle 
kinderen vrij!  
Noteert u ook alvast maandag 25 
oktober in uw agenda? Dan is namelijk 
de tweede studiedag van dit 
schooljaar.  
 
Herfstvakantie 
Zaterdag 16 oktober start de 
herfstvakantie. We gaan ervanuit dat 
we op dinsdag 26 oktober weer 
iedereen uitgerust op school mogen 
ontvangen! Fijne vakantie! 
 

Jarigen september 
Umeran (gr. 8) 
Joey (gr. 6) 
Arjan (gr. 1/2b) 
Arda (gr. 6) 
Jack (gr. 6) 
Lindsey (gr. 4) 
Semi (gr. 3) 
Lamar (gr. 4) 
Hiab (gr. 1/2a) 
Zev (gr. 5) 
Damian (gr. 8) 
Tess (gr. 7) 
Fender (gr. 6) 
Ivy (gr. 6) 
Annamaria (gr. 1/2b) 
Danny (gr. 6) 
 
Welkom op school! 
Riley (gr. 1/2b) 
Djacey (gr. 8) 
Djaelyn (gr. 5) 
Daley (gr. 3) 
Meryem (gr. 1/2a) 
Alex (gr. 1/2b) 
Danysha (gr. 1/2b) 
Jibbe (gr. 1/2a 
 
Data oktober 
ma. 04-10 
 
vr. 15-10 
za. 16-10 
 
ma. 25-10 
 
di. 26-10 
 

Start 
Kinderboekenweek 
’t Podium 
Start 
herfstvakantie 
Studiedag 
Alle kinderen vrij! 
Weer naar school! 
 

 


