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BesBestte ouder(s),e ouder(s),
verzorger(s),verzorger(s),

        WE ZIJN ER KLAAR VOOR
De vloeren staan in de was, de tafels staan 
klaar en de schriften liggen in prachtige 
stapels op jullie te wachten. Kortom: we 
gaan aan de slag. Maandag 22 augustus 
om 8.15 uur. Dan is de deur open. Om 
8.25 beginnen we aan de eerste dag van 
het nieuwe jaar. Geweldig. Dus doe je 
mooiste kleren aan, zet je mooiste hoed 
op en draag je haar gewoon een keer in 
een spetterende vlecht recht omhoog. 
Gewoon omdat het jaar start. Prachtig! 
Een spiksplinternieuw jaar. Wij hebben 
ontzettend veel zin om jullie te zien. Tot 
maandag 8.25 uur. 
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Social Schools is ons oudercommunicatiemiddel via de app.
Alle leerlingen zijn gekoppeld aan de nieuwe groepen.
Ouders van nieuwe leerlingen hebben een uitnodiging ontvangen 
met een code die zij nodig hebben om te worden gekoppeld aan de 
groep van hun kind.
Mocht u vragen hebben, schroom niet en mail de leraar.

SOCIAL SCHOOLS

PLANT(JE) MEE TERUG NAAR SCHOOL

Vergeet niet om maandag je plantje of misschien wel plant mee 
terug naar school te nemen. Je hebt ‘m natuurlijk fantastisch 
onderhouden in de vakantie. Mocht de vakantie toch wat aan de 
lange kant geweest zijn en heeft je plant het zwaar? Geen zorgen. 
Maandag doen we EHBPO. Eerste Hulp Bij Plant Ongevallen en 
kijken we wat je plant nodig heeft. Mocht water, licht en liefde niet 
meer helpen dan heeft school een goede oplossing.
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Maandag 29 augustus start de gym. Groep 3 en 4 gaan met de bus 
naar Haarzicht. Groep 5 t/m 8 fietsend.
De tijden zijn: groep 5-8 van 8.25 tot 9.45 uur. Dus de dag start dan 
bij de gymzaal (Haarzichtsingel 15). Terug fietsen we samen. 
Groep 3 en 4: van 10.00 uur tot 11.20 uur

GYM

        STARTGESPREKKEN
Dit schooljaar vinden er in alle groepen tussen 5 en 16 september 
startgesprekken plaats. Via Social Schools  zal de gespreksplanner 
uit worden gezet. Dan kunt u zich inschrijven voor een moment 
dat u past. Vanaf groep 5 vragen we de kinderen aanwezig te zijn 
bij dit gesprek. 

INFORMATIEAVOND

De informatieavond voor alle ouders is op dinsdag 30 augustus. We 
leggen uit hoe ons onderwijs in elkaar zit, welke vakken we geven 
en wat de plannen voor dit schooljaar zijn. Ook hebben we alle 
aandacht voor uw vragen en opmerkingen. Daarom zal de avond 
voor een deel in groepen en deels gezamenlijk zijn. 



MEDICATIEVERKLARINGEN 2022-2023

Mocht het noodzakelijk zijn dat uw kind medicatie onder 

schooltijd krijgt, dan vragen we ouders (per schooljaar) een 

formulier in te vullen en te ondertekenen, waarin zij toestemming 

geven om medicatie. Dit formulier zal in een link in de komende 

schoolbrief (volgende week woensdag) staan.

Er wordt dan een kopie van de medicatieverklaring in de 

klassenmap gedaan, zodat evt. invallers ook op de hoogte zijn.

In geval van het toedienen van medicatie bij heftige allergieën 

wordt er, na overleg met u, in de klas  zichtbaar een attentiepunt 

opgehangen Dan kan er geen onduidelijkheid zijn, als de leraar 

even niet in de buurt is.

Maakt u met de leraar (via Social Schools of mail) afspraken over 

de het overdragen van de medicatie?
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        TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
Ons algemene telefoonnummer: 030 6771403. 
Is uw kind ziek? Dan vragen we u de eerste dag de ziekmelding 
telefonisch door te geven via dit telefoonnummer. 
De leraar zet de ziekmelding door in het systeem als uw kind 
langer ziek is. U hoeft uw kind niet beter te melden. We zien uw 
kind gewoon weer in de klas, dan wordt er geen ziekmelding in het 
systeem 
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De ervaring leert dat de ouders niet altijd bereikbaar zijn. We vragen 
alle ouders in Parnassys aan te geven wie we kunnen bellen als we 
hen zelf niet kunnen bereiken. 
In geval van nood bellen we altijd in eerste instantie naar de ouders. 
Deze gegevens staan al in ons systeem.  Lukt het niet contact te 
krijgen met de ouders, gaan we de noodnummers bellen. Daarom 
vragen we u bij noodnummers de gegevens van bv. opa-oma, 
buurvrouw of vrienden te noteren. 
Als u uw gegevens aanpast in het ouderportaal, ziet u de wijziging 
niet direct. Er wordt een mail gestuurd naar de administratie van 
school. Daar  wordt de wijziging doorgevoerd.
Veel informatie wordt aan ouders via mail verstrekt. Bij wijziging 
van het emailadres dit graag doorgeven via het ouderportaal van 
Parnassys.

NOODNUMMERS EN EMAILADRESSEN

         MOBIELE TELEFOONS
Een aantal kinderen neemt een mobiele telefoon mee naar school. 
We hebben daarover de volgende regel gemaakt:
De mobiele telefoon staat op het schoolplein/in school uit! Als 
kinderen naar de ouders moeten bellen als zij op school aankomen 
of van school vertrekken, gebeurt dit buiten het hek. Als de 
mobieltjes toch onder schooltijd/overblijven gebruikt worden, 
neemt de leraar deze in en krijgen de kinderen hun mobiel weer 
aan het eind van de schooldag terug. 
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In de derde week van september is het eindelijk weer Kermis. Van 
zaterdag 19 september tot dinsdag 20 september. Na drie jaar 
afwezigheid. Tijdens de kermis vindt het Grote Niet Te Vermijden 
Haarzuilens Got Talent Show plaats. Voor alle leerlingen die mee 
willen doen. Wil je een act doen, grappen vertellen of gewoon de 
sterren van de hemel te zingen. Het kan. Dit is je kans om beroemd 
te worden. Geef je op bij je leraar. 

HAARZUILENS GOT TALENT

BOERENGOLF

2 september is het weer zover: De Boerengolf van Stichting Haarfijn. 
Zoals u weet worden de deelnemers in de ochtend verwelkomd met 
koffie en taart. Het is een traditie dat deze taarten gemaakt worden 
door de ouders van onze school. Omdat Haarfijn zich erg inspant 
om de school voor het dorp te behouden doen we aan u allen de 
oproep om taarten te bakken voor dit geweldige evenement. Op de 
ochtend van 2 september kunt u de taart of afgeven bij school of 
brengen naar naaiatelier Eikenblad aan de Eikslaan. We vinden het 
nu al geweldig dat u in zulke grote getalen taart gaat maken. Dank 
alvast. 

ZOMERLEZEN

Hopelijk heeft u in de vakantie de tijd gehad om zelf of samen met 
uw kind heerlijk te lezen. De kinderen die mee hebben gedaan met 
het Zomerlezen en daarvoor een boek van school hebben geleend, 
kunnen dit boek bij hun nieuwe leerkracht inleveren. We willen u 
vragen het boek uiterlijk 2 september mee naar school te geven. 
Alvast bedankt!


