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Agenda
25 september:
25-29 september:

Informatieavond Groep 8
Week van de Pauzehap

Pleinkanjers:
De eerste pleinkanjer van dit schooljaar:
Komende week hangen haar foto in de hal van het
hoofdgebouw en de Gentiaan.
Groen:

Eva

Welkom
Vorige week maandag zijn we na 6 weken vakantie weer
gestart.

Informatieboekje
Donderdag a.s. ontvangt u via Schoudercom de informatie
brochure voor het schooljaar 2017-2018.
Hierin vindt u belangrijke informatie voor het schooljaar 20172018 en de jaarkalender.

PBS
PBS staat voor Positive Behaviour Support. Op de Trapeze
kiezen we ervoor om het positieve (gewenste) gedrag van
kinderen te benoemen en te belonen.
Deze week besteden we daar extra aandacht aan het
stilteteken.
Het stilteteken is een ideale manier om (op een positieve)
manier de aandacht van de groep te vragen.
Deze week besteden we daar extra aandacht aan.

Het was fijn om iedereen weer terug te zien. De kinderen
hadden er zin in en ook de leerkrachten stonden met nieuwe
energie in de startblokken. Leuk om veel nieuwe leerlingen te
kunnen begroeten. We hopen dat zij zich snel helemaal thuis
zullen voelen op de Trapeze.
We gaan er samen een leuk en leerzaam jaar van te maken.

Informatieavond
Schoolverlaters
Op maandag 25 september vindt onze jaarlijkse
informatieavond over de schoolverlatersprocedure plaats.
U bent vanaf 19.15 uur van harte welkom voor een kopje koffie
of thee waarna om 19.30 uur de avond start in de teamkamer.
We geven informatie over de wijze waarop het advies tot stand
komt, en bespreken de testen en onderzoeken die de
schoolverlaters krijgen. Ook geven we een overzicht van de
verschillende types van voortgezet onderwijs. Ouders en
verzorgers krijgen ruimschoots de gelegenheid tot het stellen
van vragen.

Goed Gedaan
Onze methode voor sociaal emotionele vorming heet:
“Goed gedaan”
De komende twee weken staat het thema “samen één
groep” centraal.

Nieuwe Rekenmethode
Met ingang van het nieuwe schooljaar beginnen we op de
Trapeze met ”Reken Zeker” een nieuwe methode voor het
rekenonderwijs.
Een methode die dankzij een heldere structuur bij onze kinderen
zowel basisvaardigheden als begrip ontwikkelt. De methode
gaat uit van rekenen met concreet materiaal en biedt één
strategie per rekenprobleem. De kinderen leren rekenen in
contexten, met niet meer taal dan nodig.

De kinderen in de klas zijn allemaal verschillend en dat is leuk!
Maar al die verschillende kinderen moeten wel leren hun best te
doen om elkaar goed te begrijpen.
De bijbehorende ouderbrief ontvangt u volgende week.

Kennismakingsreceptie
Vorige week vrijdag heeft u kennis kunnen maken met de
leerkracht van uw zoon en/of dochter en de andere
ouders/verzorgers van de groep.
I.v.m. het slechte weer kon de buitenactiviteit niet doorgaan.
Er was ook gelegenheid om een rondje langs de overige lokalen
in de school te maken en om andere ouders te ontmoeten. Het
was goed te zien dat er veel ouders aanwezig waren!

Tegemoetkoming schoolkosten
2017-2018
In Haarlem willen we dat iedereen mee doet! Ook de
kinderen uit de gezinnen die moeten rondkomen van een
minimuminkomen.
De gemeente Haarlem heeft daarom regelingen getroffen om
deze ouders financieel te ondersteunen zodat hun kinderen ook
de kansen krijgen om zich te ontwikkelen én mee te doen.
Tegemoetkoming schoolkosten
Voor kinderen op het basisonderwijs:
€ 100
Voor kinderen op het middelbaar onderwijs: € 200
Voor kinderen die voor het eerst naar de
brugklas gaan extra:
€ 200
Heeft u een Haarlem Pas? Dan heeft u al een
aanvraagformulier ontvangen en ingevuld. Heeft u géén
Haarlem Pas, lees de voorwaarden en vraag aan
via https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/
Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles
Vergoeding huiswerkbegeleiding of bijles € 25 per
lesuur tot € 100 per maand. Voor de aanvraag is een
onderbouwing van de leraar, docent of mentor nodig.
Kijk voor de voorwaarden op.
https://www.haarlem.nl/tegemoetkominghuiswerkbegeleiding-of-bijles/

Goede voornemens

Bij een nieuw jaar horen goede voornemens.
De mannen van de Leeuwen hebben hun goede voornemens
op papier gezet!

Keuzebudget voor kinderen
Elk schoolgaand kind uit een gezin met een laag
inkomen krijgt dit jaar € 50 extra. Ouders en kinderen
kunnen samen kiezen hoe zij dit geld willen besteden.
Bijvoorbeeld aan kleding, speelgoed of een uitje naar
een pretpark. Gezinnen die in aanmerking komen voor
de tegemoetkoming schoolkosten krijgen dit extraatje
automatisch samen met de schoolkosten.

