
               

 

 

Groepsbesprekingen (De leerlingen van de groep zijn  op de genoemde datum vrij) 

 
 
 
 

 

Groep  
Groepsbespreking 

1 
Groepsbespreking 

2 

Clowns 12-02-2018 25-06-2018 

Acrobaten 12-02-2018 25-06-2018 

Orkest 13-02-2018 26-06-2018 

Olifanten 13-02-2018 26-06-2018 

Tijgers 15-02-2018 28-06-2018 

Leeuwen 15-02-2018 28-06-2018 

Groen 19-02-2018 02-07-2018 

Geel 20-02-2018 03-07-2018 

Oranje 19-02-2018 02-07-2018 

Blauw 20-11-2017 22-02-2018 

Rood 21-11-2017 20-02-2018 

 Paars 23-11-2017 22-02-2018 

    

  

 

INFORMATIE SCHOOLJAAR 2017-2018 

 
   

 
   

Vakanties 
   

Herfstvakantie 21-10-2017 t/m  29-10-2017  
 
 
 
 
 

Kerstvakantie 22-12-2017 t/m  07-01-2018 

Voorjaarsvakantie 24-02-2018 t/m  04-03-2018 

Pasen 30-03-2018 t/m  02-04-2018 
Meivakantie 27-04-2018 t/m  13-05-2018 

Pinksteren 19-05-2018 t/m  21-05-2018 

Zomervakantie 20-07-2018 t/m  02-09-2018 

  

  
 

Vrije dagen  
Donderdag    21 december 2017 Studiedag 

Maandag         5 februari 2018 Studiedag 

Dinsdag            3 april 2018 Studiedag 

Donderdag    26 april 2018 Studiedag 

Dinsdag          22 mei 2018     Studiedag 

Donderdag     19 juli 12.00 uur Start Zomervakantie 
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Jaarkalender 
Hieronder een overzicht van belangrijke data. Deze kalender is ook in te zien op SchouderCom. 

Aanvullingen en/of wijzigingen zullen in de weekbrief en op SchouderCom bekend gemaakt worden. 
 

25 september 2017 Informatieavond schoolverlaters Ouders/ verzorgers schoolverlaters 

25 t/m 29 september 2017 Week van de Pauze hap Alle groepen 

25 september Start oudervertelgesprekken Alle groepen 

4 t/ 13 oktober 2017 Kinderboekenweek Alle groepen 

2 november 2017 Start afname NIO  Groepen Rood en Blauw 

13 t/m 17 november 2017 Drempelonderzoek schoolverlaters Groepen Paars, Rood en Blauw 

27 en 28 november 2017 Adviesgesprekken Ouders/verzorgers schoolverlaters 

5 december 2017 Sinterklaas viering Alle groepen 

20 december 2017 Kerstviering Alle groepen 

15  t/m 26 januari 2018 CITO Toetsen Alle groepen 

9 februari 2018 1e rapport Alle groepen 

12, 13, 19 en 20 februari 2018 Rapportgesprekken Alle groepen 

29 maart  2018 Paasviering Alle groepen 

16 t/m 20 april 2018  Kampweek Alle groepen, behalve Clowns, Paars, Rood en Blauw 

28 mei t/m 8 juni 2018 CITO Toetsen Alle groepen 

20 juni 2018 Sportdag Alle groepen 

6 juli 2018 2e rapport Alle groepen, behalve Paars, Rood en Blauw 

9 en 10 juli 2018 Rapportgesprekken Alle groepen, behalve Paars, Rood en Blauw 

12 juli 2018 Schoolverlatersafscheid Groepen Paars, Rood en Blauw 

16 juli 2018 Kennismakingsochtend nieuwe leerlingen  

18 juli 2018 Juffen- en meestersdag Alle groepen, behalve Paars, Rood en Blauw 

 

De datum voor het schoolverlaterskamp is nog niet bekend! 

 

Team 
Clowns Franca Smits en Gonnie Schuddebeurs 

 
     
 

Acrobaten Tineke de Lange en Joke van Leeuwen 

Olifanten Menno van Stigt 

Orkest Judith Koster  

Tijgers Marjo van Huis en Richard Bos  

Leeuwen Inge Verbruggen en Eppoh Heermans  

Groen Kelly Blanken en Renate Dijkman 

Geel Debby Francissen en Renate Dijkman 

Oranje Mariëlle v.d. Meent  

Rood Elin van Drunen  

Blauw Gabrielle Nijssen en Marieke Does 

Paars Arjen Heijne den Bak  

Bewegingsonderwijs Marja van der Lugt 

Ondersteuning 
Astrid Vosseberg, Gonnie Schuddebeurs en Annemarie Quint, 
Richard Bos, Ellis Heijkens 

Jongleergroep José Poel, Marja Boesenkool, Judy Blöte 

Orthopedagoog Linsey Buts 

Interne begeleiding Lonneke de Reus, Marja Boesenkool 

Leescoördinatie Karin Ligthart 

Fysiotherapie Monique Kops 

Logopedie Hinke Leijenhorst 

Conciërge Dan Mulder en Eric Pot 

Administratie Marga Evers 

Directie Wouter Scholten 
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Adresgegevens 
SBO de Trapeze   Tel.: 023-5380359  
Dinkelstraat 4   Email: info@sbodetrapeze.nl  
2015PH Haarlem 
 

SchouderCom  
Op de Trapeze werken we met het oudercommunicatieprogramma SchouderCom. 
SchouderCom staat voor: School-Ouder Communicatie. Op de Trapeze vinden we goede communicatie met de 

ouders/verzorgers belangrijk. SchouderCom is een veilig en besloten ouderportaal voor de online communicatie tussen 

school en ouders. Zo kunt u op SchouderCom een afwezigheidsmelding doen, de kalender en nieuwsbrieven bekijken, 

verslagen van activiteiten in de groep lezen en deelnemen aan blogs. Zo blijft u op de hoogte van de gang van zaken op 

school.  

Om gebruik te kunnen maken heeft u een gebruikersaccount nodig.  
U ontvangt een uitnodigingsemail van SchouderCom, met een link, waarmee u uw gebruikersaccount kunt aanmaken. 
 

Weekbrief 
Iedere week, meestal op vrijdag, ontvangt u via SchouderCom  de nieuwsbrief  “Om bij te praten”. 
 

Ouder vertelgesprek 
Voor de herfstvakantie vinden de “ouder vertelgesprekken” plaats. Dit “ouder vertelgesprek” staat in het teken van een 
onderlinge informatie-uitwisseling tussen ouders en school. Wij horen graag van u met wat voor verhalen uw kind uit 
school komt, en wat uw indruk is hoe het met uw kind gaat.  
 

Rapportgesprekken 
In februari en juli zijn er rapportgesprekken waarbij de ouders/verzorgers het rapport kunnen bespreken met de 
groepsleerkracht. Deze gesprekken duren 20 minuten. 
 

Huisbezoek 
Bij onze nieuwe leerlingen gaan we graag op huisbezoek. Dit bezoek combineren we met het “ouder vertelgesprek”. 
 

Schooltijden  
De schooltijden zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur. 
Tussen de middag hebben de leerlingen 20 minuten lunchpauze, alle leerlingen eten met de leerkracht op school, en spelen 
ze 20 minuten buiten. 

We vragen de leerlingen uiterlijk vijf minuten voor aanvang van de lessen op het plein aanwezig te zijn. Zij worden daar 
opgehaald door hun leerkracht.  
 

Ziekte en afwezigheid 
Als uw kind door ziekte of om een andere medische reden niet naar school kan, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden, 
bij voorkeur per E-mail via SchouderCom. 
Wij vragen u om afspraken voor de huisarts, tandarts, etc. zoveel mogelijk na schooltijd te maken.  
 

Eten, drinken en traktaties 
Wij vragen u zowel voor de ‘kleine’ als voor de ‘grote’ pauze geen snoep, koek en  koolzuurhoudende dranken aan uw kind 
mee te geven.  
Op de woensdagen is het ‘gruitdag’, dat wil zeggen: dan mag alleen een snack van groente of fruit worden meegebracht.  
Voor wat betreft traktaties vragen we u deze “klein” te houden en stellen een gezonde traktatie zeer op prijs. 
 

Ouderbijdrage  
Het onderwijs in Nederland is gratis. Maar activiteiten die veelal iets extra’s toevoegen worden  niet door het Rijk vergoed.  
Daarom wordt aan alle ouders via de Ouderraad een bijdrage gevraagd voor deze activiteiten, bijv. Sint-surprise – 
Kerstfeest – afscheidscadeau etc.  
De hoogte van de bijdrage is voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld  op € 35,== 
Wij sluiten bij de besteding van de bijdrage geen kinderen uit van feestjes, traktaties, cadeautjes etc. Wij hopen daarom dat 
alle ouders deze vrijwillige bijdrage betalen. 
 



Kamp/Schoolreis 
In de week van 16 t/m 20 april 2017 gaan alle kinderen van groep 3 t/m 7 een nacht logeren in Santpoort. 
De kleutergroepen gaan een dagje op schoolreis, deze datum is nog niet bekend. 
De kosten voor het schoolreisje en het schoolkamp worden op een later tijdstip bekend gemaakt. 
Het schoolreisje en het schoolkamp zijn onderdeel van het lesprogramma. 
Ter afsluiting van hun basisschooltijd gaan de groepen Paars, Rood en Blauw op Schoolverlaterskamp, deze datum is nog 
niet bekend. Zodra deze bekend is wordt dit in de nieuwsbrief en op Schoudercom vermeld. 
 

Gymlessen  
Alle groepen hebben tweemaal in de week gym. (1x van de vakleerkracht en 1x door de groepsleerkracht). 
Voor gymnastiek hebben de leerlingen gymkleding en gymschoenen nodig. Onder gymkleding wordt verstaan; een T-shirt 
en korte broek (eventueel gympak) en gympen zonder zwarte zolen. (gymschoenen zijn verplicht) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
De gymlessen op dinsdag en woensdag worden door de vakleerkracht gegeven. 
 

Leerlingenraad 
Aan het begin van het schooljaar vinden de verkiezingen plaats voor de leerlingenraad. Leerlingen uit alle groepen (behalve 
de Clowns en Acrobaten) kunnen zich verkiesbaar stellen. Deze, door de groep gekozen leerlingen, vormen samen de 
leerlingenraad. Deze groep komt regelmatig bij elkaar en praten mee over allerlei zaken die de school aangaan.  
 

Mobiele telefoons 
Het gebruik van mobiele telefoons door kinderen is op school niet toegestaan. Telefoons van leerlingen moeten voor het 
begin van de les worden uitgeschakeld en bij de leerkracht in bewaring gegeven worden. 
 

Luizenbrigade 
In de eerste week na elke vakantie vindt bij de leerlingen een controle plaats op hoofdluis. 
Wij zijn nog op zoek naar ouders die onderdeel willen uitmaken van de luizenbrigade. Wilt u ons hierin ondersteunen? 
Meld u zich dan bij de groepsleerkracht. 
 

BSO de Bikkels 
In onze school is de naschoolse opvang BSO de Bikkels gevestigd. 
Zij zijn geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15:00 tot 18:15 uur. 
Voor meer informatie over inschrijving en plaatsing kunt u contact opnemen het hoofdkantoor.  
Stichting Kinderopvang Spaarne 
Gedempte Oude Gracht 67 
2011 GM Haarlem 
tel. 023 – 537 92 90 
email: info@kinderopvangspaarne.nl 
website: www.kinderopvangspaarne.nl 
 
Het Trapezeteam 

Maandag  Donderdag 

09.15-10.00 uur Leeuwen  08.30-09.15 uur Acrobaten 

12.45-13.30 uur Orkest  09.15-10.00 uur Tijgers 

13.30-14.15 uur Groen  10.30-11.15 uur  

Dinsdag  11.15-12.00 uur Paars 

08.30-09.15 uur Paars  12.45-13.30 uur Geel 

09.15-10.00 uur Tijgers  13.30-14.15 uur Oranje 

10.30-11.15 uur Acrobaten  Vrijdag 

11.15-12.00 uur Clowns  08.30-09.15 uur Clowns 

12.45-13.30 uur Oranje  09.15-10.00 uur Blauw 

13.30-14.15 uur Geel  12.45-13.30 uur Olifanten 

Woensdag  13.30-14.15 uur Rood 

08.30-09.15 uur Rood 

09.15-10.00 uur Leeuwen  

10.30-11.15 uur Orkest  

11.15-12.00 uur Olifanten  

12.45-13.30 uur Groen  

13.30-14.15 uur Blauw  


