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3 september 2018
17 juli 2017

Agenda
4-14 september
14 september
24 september
28 september

Wereldweken
Nieuwschooljaarsreceptie
Informatieavond ouders Schoolverlaters
Studiedag

Oranje

groep 7

Rood

groep 8

Blauw

groep 8

Paars

groep 8

Welkom

Gentiaan Project

Vandaag zijn we na 6 weken vakantie gestart met een nieuw
schooljaar!

Interne Begeleiding:

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.

Orthopedagoog
Ondersteuning
IB en orthopedagoog

Joscha Rommers
Judy Blöte
Joscha Rommers
Eppoh Heermans
Inge Verbruggen
Judith Koster
Joost Uitermark
Astrid Vosseberg
Ellis Heikens
Richard Bos
Gonnie Schuddebeurs
Sharon Zeijlmaker
Marja van de Lugt
Marga Evers
Dan Mulder
Wouter Scholten

Jong Leergroep
Taal/lezen

Schooljaar 2018-2019
Eind deze week ontvangt u via Schoudercom de informatie
brochure voor het schooljaar 2018-2019. Met daarin
uitgebreide informatie voor het schooljaar 2018-2019 en de
jaarkalender.
Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie
20-10-2018 t/m
Kerstvakantie
21-12-2018 t/m
Voorjaarsvakantie
16-02-2019 t/m
Meivakantie
20-04-2019 t/m
Hemelvaart
30-05-2019 t/m
Pinksteren
08-06-2019 t/m
Zomervakantie
12-07-2019 t/m

28-10-2018
06-01-2019
24-02-2019
05-05-2019
02-06-2019
10-06-2019
25-08-2019

Studie- en overige vrije dagen:
Vrijdag
28 september 2018
Maandag
29 oktober 2018
Donderdag
20 december 2018
Vrijdag
1 februari 2019
Maandag
18 maart 2019
Goede Vrijdag
19 april 2019
Woensdag
29 mei 2019
Formatieoverzicht voor het schooljaar 2018-2019
Clowns

groep 1/2

Acrobaten

groep 3

Orkest

groep 4

Olifanten

groep 5/6

Tijgers

groep 4/5/6

Leeuwen

groep 6

Groen

groep 6/7

Geel

groep 7

Franca Smits
Renate Dijkman
Karin Meijer
Tineke de Lange
Joke van Leeuwen
Judith Koster
Jan de Droog
Kirsten Groeneveld
Menno van Stigt
Kelly Blanken
Franca Smits
Debby Francissen
Eppoh Heermans

tot de Herfstvakantie
Mariëlle v.d. Meent
Elin van Drunen
Gabriëlle Nijssen
Inge Verbruggen
Arjen Heijne den Bak
Inge Verbruggen
Eppoh Heermans
Linsey Buts
Marja Boesenkool
Linsey Buts

ICT
RT
Onderwijs assistent
Gymnastiek
Administratie
Conciërge
Directie

Dit schooljaar komen juf Karin Meijer en juf Kirsten Groeneveld
het team van de Trapeze versterken.
We wensen hen veel succes op de Trapeze.
Helaas heeft juf Karin zich ziek moeten melden op de eerste
schooldag. Deze week zullen meester Richard (maandag,
dinsdag, woensdag) en juf Astrid (donderdag, vrijdag)Meester
haar vervangen.
Gymrooster:
Maandag

09.15-10.00 uur
12.45-13.30 uur
13.30-14.15 uur

Leeuwen
Orkest
Groen

Dinsdag

09.15-10.00 uur
10.30-11.15 uur
11.15-12.00 uur
12.45-13.30 uur
13.30-14.15 uur

Tijgers
Acrobaten
Clowns
Oranje/Paars
Geel

Woensdag

08.30-09.15 uur
09.15-10.00 uur
10.30-11.15 uur
11.15-12.00 uur
12.45-13.30 uur
13.30-14.15 uur

Rood
Blauw
Orkest
Olifanten
Groen
Leeuwen

Donderdag

08.30-09.15 uur
09.15-10.00 uur
11.15-12.00 uur
12.45-13.30 uur

Acrobaten
Tijgers
Oranje/Paars
Geel

Vrijdag

08.30-09.15 uur
09.15-10.00 uur
12.45-13.30 uur
13.30-14.15 uur

Blauw
Clowns
Olifanten
Rood

De gymlessen op dinsdag en woensdag worden door de
vakleerkracht gegeven.
Voor gymnastiek hebben de leerlingen gymkleding en
gymschoenen nodig. Onder gymkleding wordt verstaan; een Tshirt en korte broek (eventueel gympak) en gympen zonder
zwarte zolen. (gymschoenen zijn verplicht)

Gezonde School
Dit schooljaar gaat SBO de Trapeze zich richten op het
behalen van het vignet “Gezonde School” op het gebied
van voeding.
Om een bijdrage te leveren aan een goede ontwikkeling van de
kinderen, willen we samen met ouders zorgen we voor gezond
eten en drinken tijdens de kleine en de grote pauze.
Trakteren doen we zo gezond mogelijk. Voor de traktaties komt
er in verschillende klassen een ideeënboek te liggen, waar
ouders/kinderen in kunnen kijken om inspiratie op te doen.
Het nieuwe voedingsbeleid krijgt u in een aparte bijlage.

Wereldweken
De eerste 2 weken staan in het kader van “Wereldweken”
Hierbij vertegenwoordigt elke groep een land. De groepen
zullen zich de komende 2 weken gaan verdiepen in het
desbetreffende land. Op vrijdag 14 september, tijdens de
Nieuwschooljaarsreceptie het resultaat te bewonderen en
zullen er in het kader van de Gezonde School diverse gezonde
hapjes uit de diverse landen gepresenteerd worden.

Tegemoetkoming schoolkosten
2018-2019
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:
Voor kinderen op het middelbaar onderwijs:
Voor kinderen die voor het eerst naar de
brugklas gaan extra:

€ 100,€ 200.€ 200,-

Heeft u een HaarlemPas?
Dan heeft u al een aanvraagformulier ontvangen en ingevuld.
Heeft u géén HaarlemPas, 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/
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.

