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Handtekeningen onder samenwerking
Op dinsdag 16 november ondertekenen de gemeente Haarlemmermeer, Meer Primair en de
stichting Kinderopvang Haarlemmermeer een startformulier en een
samenwerkingsovereenkomst. Hiermee wordt officieel bekrachtigd dat deze drie partijen
toewerken naar de omvorming van de Juliana
van
Stolbergschool naar een kindcentrum.
Ondertekening vindt plaats op het
bestuurskantoor van Meer Primair.
Op termijn is in het kindcentrum plaats voor
kinderen van 0 t/m 12 jaar. We bieden dan
onderwijs, peuteropvang, kinderdagverblijf en
buitenschoolse opvang aan onder één dak. Het
gebouw wordt geschikt voor 250 leerlingen en daarnaast biedt het ruimte voor de verschillende
vormen van kinderopvang.
Zoals bekend, verhuizen we komende zomer eerst naar de tijdelijke huisvesting op het
indianenveldje verderop aan de Van den Berghlaan. De verwachting is dat de nieuwbouw
halverwege 2023 kan worden opgeleverd. Goed nieuws: Na de zomer is het de bedoeling dat we
al kunnen starten met de naschoolse opvang.
________________________________________________________________________________

Intekenen voortgangsgesprekken
Van 22 t/m 26 november vinden de
jaarlijkse voortgangsgesprekken plaats.
Tijdens deze gesprekken van 10 minuten,
wordt de voortgang van je kind besproken
en eventueel andere belangrijke zaken. Het
is de bedoeling dat de kinderen bij deze
gesprekken aanwezig zijn. Het gaat immers
over hen. Ook voor de jongste kinderen is
die aanwezigheid al heel belangrijk.
Mochten er onderwerpen zijn die je zonder je kind wilt bespreken, kan het gedurende de tweede
helft van het gesprek even op de gang plaatsnemen.
Wij verwachten dat ouders/verzorgers zich allemaal aanmelden voor deze gesprekken.
Intekenen kan vanaf maandag 15 november via parro.
________________________________________________________________________________
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Fruitproject van start
Vanaf woensdag 17 november start het Europees
Fruitproject op school. Dat wil zeggen dat we 20 weken
lang elke woensdag, donderdag en vrijdag als
tussendoortje groente en/of fruit krijgen dat 100% is
gesubsidieerd door de Europese Unie. Daar zijn we
ongelooflijk blij mee omdat wij zo gezonde voeding kunnen
stimuleren.
Op dinsdag vragen we om van huis af fruit/groente mee te
nemen. Daarmee hebben we vier ‘gezonde’ dagen. Op
maandag mag er iets anders worden meegenomen,
bijvoorbeeld een koekje.
Ofschoon je het waarschijnlijk al hebt doorgegeven, is het toch even goed om bij de leerkracht
aan te geven als jouw kind ergens allergisch voor is. Dat wil bijvoorbeeld nog weleens het geval
zijn bij kiwi’s.
Elke dinsdag publiceert Tanja op parro welk(e) groente/fruit de kinderen kunnen verwachten.
_______________________________________________________________________________

Oproep klaar-overs
Voor de herfstvakantie deden we een oproep voor klaar-overs. Dit om de veiligheid rondom het
brengen en halen van de kinderen te bevorderen. Hier zijn vanuit de ouders/verzorgers namelijk
regelmatig zorgen geuit. Deze zorgen delen wij als school.
Helaas heeft zich slechts één ouder gemeld als klaar-over. Dat is natuurlijk te weinig. We moeten
dus constateren dat het instellen van klaar-overs niet voldoende draagvlak heeft bij
ouders/verzorgers.
Laten we in ieder geval goed blijven opletten, zoveel mogelijk lopend of fietsend te komen en als
het echt met de auto moet, parkeer deze dan niet bij school maar even verderop.
________________________________________________________________________________

Kinderen met corona
Het aantal kinderen dat corona krijgt bij ons op school neemt wat toe. We zijn heel blij dat
ouders/verzorgers ons vertellen als hun kind corona heeft. Zo kunnen we de besmettingsgraad op
school namelijk goed volgen. Wij houden ouders/verzorgers via parro ook op de hoogte wanneer
er een coronabesmetting in de klas van hun kind. Bij meer besmettingen in één groep kàn school
in overleg met de GGD besluiten om de quarantainemaatregel toe te passen. We hopen natuurlijk
dat dit niet nodig is.

