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IKC Zuid-Kennemerland, vestiging Satelliet en Dumontschool
Na een hopelijk fijne vakantie ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit cursusjaar. Omdat in deze nieuwsbrief
gegevens staan die het hele cursusjaar van belang zijn, is het raadzaam dit exemplaar goed te bewaren en
belangrijke data over te nemen in uw agenda.
De schoolgids waarin alle informatie staat over onze school is ook weer geactualiseerd. Deze gids is nu te
vinden op onze website, www.ikczuidkennemerland.nl. Nieuwsbrieven kunt u ook altijd terugvinden op onze
website onder het tabje ‘DOWNLOADS’. Deze nieuwsbrief ontvangt u als bewaarexemplaar op papier. Het is
de bedoeling dat u hierna alle verdere nieuwsbrieven via email krijgt. Op het noodformulier geeft u daarom
aan op welk e-mailadres(sen) u de nieuwsbrief wilt ontvangen. De eerste keer komt de nieuwsbrief mogelijk in
uw spam terecht.

De volgende medewerkers zijn dit cursusjaar aan onze school verbonden
Vestiging Satelliet, Albert Schweitzerlaan 8 2037 RS Haarlem tel 5333236
directeur
Jaap van Langen (ma)
locatieleider
Karen Flantua (di en do)
psycholoog
Renske Nolden en Nelleke van den Heuvel
psych. assistent
José ten Have
Intern begeleider
Marian Jansen (ma-do-vr)
concierge
Karin van Loevezijn (ma t/m vr)
gym
Juf Claire (ma) en meester Jimmy (do)
logopedie
Natascha Smolenaars
fysiotherapie
Fysiotherapiepraktijk San Twee
SBO 1-2 A
Juf Wendy (ma- di) en juf Sandra (wo t/m vr)
Onderwijsassistenten Juf Esther en juf Jolanda
SBO 1-2 B
Juf Jacqueline (ma-di-do-vr), juf Annemarie (wo)
Onderwijsassistenten juf Petra en juf Jolanda
SBO 3
Juf Monique (ma t/m vr)
SBO 4
Meester Bart (di t/m vr) juf Annemarie (ma)
SBO 5
Juf Astrid (ma-di-wo) en juf Annemarie (do-vr)
SBO 3/4/5
Leerkrachtenondersteuner juf Deborah
Vestiging Dumont, Niels Finsenstraat 35, 2035 CZ Haarlem 023-5332017
directeur
Jaap van Langen (do)
locatieleider
Karen Flantua (ma-wo-vr)
psycholoog
Renske Nolden en Nelleke van den Heuvel
psych. assistent
José ten Have
Intern begeleider
Ingrid Eelsing (ma-di en do)
administratie
Juf Ery en juf Ada
gym
Meester Serge (di en do)
logopedie
Natascha Smolenaars
fysiotherapie
Fysiotherapieprakijk San Twee
SBO 5
Juf Esther (ma tot en met vr)
SBO 6 A
Juf Yvet (ma-di-woe) en juf Henriëtte (do-vr)
SBO 6 B
Juf Chantal (ma en di) en juf Annemarie Imminga (wo t/m vr)
SBO 7
Juf Dorien (4 dagen) en meester Remco (ma)
SBO 7 en 8
Juf Linda (ma-di-do-vr) en juf Ingrid (wo)
SBO 8
Juf Sylvia (ma-di-do-vr) en juf Henriette (wo)
taakleerkracht
Juf Els en meester Remco

Informatieavond
Op dinsdag 18 september is er een informatieavond.
Op deze avond zult u nader kennismaken met de groepsleerkracht van uw kind. Ook zijn er die avond andere
mensen die met uw zoon of dochter werken aanwezig. Zij zullen u informeren over de inhoud en aanpak van
het onderwijs in de betreffende groep en praktische afspraken met u doornemen. Uw aanwezigheid is heel
belangrijk. De informatieavond begint om 19.30 uur. De deur gaat om 19.15 uur open zodat u nog een kopje
thee of koffie kan drinken. Deze duurt tot ongeveer 20.30 uur.

Gezondheid en hygiëne
In het gebouw van de Dumont hebben we een groenstrook op het schoolplein. Om de klaslokalen schoon te
houden, zien wij graag dat leerlingen van onze school hun schoenen in de gang uit trekken. Handig is daarom
uw kind een paar gewone pantoffels of slippers mee te geven. We houden de klassen zo vrij van modder.
Ook hebben de leerlingen op deze vestiging een luizencape om hun jas onder te hangen. Na elke vakantie
controleren we alle leerlingen op hoofdluis. Wij nemen contact met u op als er hoofdluis bij uw kind wordt
aangetroffen. Controleer en kam uw kind zelf ook regelmatig met een speciale luizen- of netenkam. Mocht u
zelf luis tegen komen, wilt u ons dan ook informeren?

Financiële ouderbijdrage
Binnenkort ontvangt u een brief van de ouderraad voor de vrijwillige ouderbijdrage. Omdat er al snel in het
schooljaar uitgaven zijn, verzoeken wij u de betaling zo spoedig mogelijk te voldoen.

Schooltijden
vestiging Satelliet
De lessen beginnen elke ochtend om 8.35 uur. Vanaf 8.25 uur mogen de kinderen naar binnen.
Er staat vanaf 8.20 uur iemand van het team op het plein, zodat u eventueel weg kunt gaan.
Omdat er diverse ingangen zijn waarin de leerlingen naar binnen komen, hebben we het
volgende afgesproken voor vestiging Satelliet:
-ingang kleine plein (achter de school) groepen 1 en 2
-achteringang grote plein (bij het Johan Cruijffbord) Groepen 3 t/m 5
Let u goed op het fietspad wat langs de ingang van het grote plein loopt. Parkeren kan goed achter de school
in de woonwijk. Als u uw kind naar school brengt, kunt u ’s morgens even meelopen naar binnen. Voor de
ouders van leerlingen vanaf groep 3 vragen wij dat tot de herfst te doen. Daarna vragen wij u dat niet meer
dagelijks te doen. Het maakt de gangen erg vol en we vinden het van belang dat kinderen van die leeftijd meer
en meer zelfstandig worden. Zelf de school in gaan, je jas ophangen en spullen op de juiste plaats opbergen
hoort daar ook bij. Dit geldt natuurlijk helemaal voor de leerlingen uit de hogere groepen.

vestiging Dumontschool
De lessen beginnen elke ochtend om 8.25 uur. Vanaf 8.15 uur mogen de kinderen naar binnen. Er staat vanaf
8.10 uur iemand van het team op het plein, zodat u eventueel weg kunt gaan. Alle leerlingen komen via de
hoofdingang binnen. Als je op de fiets komt, kom je via de fietsenstalling.
Als u uw kind naar school brengt, vragen wij u liever niet mee naar binnen te lopen. Het maakt de gangen erg
vol en we vinden het van belang dat kinderen van die leeftijd meer en meer zelfstandig worden. Zelf de school
in gaan, je jas ophangen en spullen op de juiste plaats opbergen hoort daar ook bij.
Ouders die hun kind komen ophalen, vragen wij op het plein of bij het hek te blijven wachten totdat hun kind
naar buiten komt. Als u met de auto komt, niet direct parkeren voor de ingang van de school. Dat maakt het
voor onze leerlingen vaak minder onoverzichtelijk en kan het gevaarlijke situaties opleveren.
In verband met het goede voorbeeld vragen we u om niet te roken bij de school.

JeugdSport- en Cultuurfonds
Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u ook informatie over het jeugdsport en jeugdcultuurfonds. Het JeugdSport- en
cultuurfonds vergoedt in sommige gevallen contributies voor sport- of clubabonnementen. Heeft u hulp nodig
bij het invullen van formulieren, dan kunt u terecht bij het Sociale Wijkteam Schalkwijk, locatie
Boerhaavewijk/Meerwijk of het Wijkteam Molenwijk/Europawijk. Voor adressen en telefoonnummers kijkt u
ook op https://www.sociaalwijkteamhaarlem.nl/locaties/.

Tegemoetkoming schoolkosten
De gemeente Haarlem komt ouders van kinderen tegemoet als gezinnen moeten rondkomen van een
minimuminkomen. De gemeente Haarlem heeft daarom regelingen getroffen om deze ouders financieel te
ondersteunen, zodat hun kinderen ook kansen krijgen om zich te ontwikkelen én mee te doen. 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/ of
op https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-huiswerkbegeleiding-of-bijles/. Elk schoolgaand kind uit een
gezin met een laag inkomen krijgt ook 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.

Verkeer rondom onze scholen
Tijdens het halen en brengen is het druk in de straten rondom de school. Ter voorkoming van ongelukken bij
het ophalen van de kinderen vragen wij dringend u te houden aan de volgende afspraken:
✓
✓
✓
✓

Parkeer uw auto en stap uit om samen met uw kind naar de auto te gaan.
Parkeer niet dubbel als het druk is. Dit leidt tot onoverzichtelijke situaties voor
onze leerlingen. Rijd dan liever even door en loop een stukje terug.
Vestiging Dumontschool: Fietsers verlaten de stalling aan de kant van de
Ramaerstraat en gaan dan bij voorkeur niet door de Niels Finsenstraat.
Fietsers op de vestiging Satelliet kijken goed uit voor ander verkeer op het
fietspad langs de school.

5 gelijke schooldagen
De kinderen blijven in alle pauzes op school. Ze eten en drinken in de kleine en grote pauze in hun eigen lokaal
onder toezicht van hun groepsleerkracht. In de kleine pauze is het gebruikelijk dat we zoveel mogelijk alleen
fruit en of groente eten en water drinken. In de grote pauze kunt u uw zoon of dochter een
(brood)lunchpakket en drinken meegeven. Denkt u er dan aan eventueel ook melk of ongezoet vruchtensap
mee te geven als uw kind iets anders wil drinken dan water? Graag de naam van uw kind overal opzetten,
zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Snoep is alleen toegestaan op feestjes. Uiteraard begint uw
kind de dag thuis met een goed ontbijt. Dit is een belangrijke basis om op gang te komen en de schooldag goed
te kunnen starten.
Buitenspelen gebeurt onder toezicht van leerkrachten en andere medewerkers.

Afspraken bij verjaardagen
Mede namens de ouderraad doen we een beroep op u om vooral geen grote hoeveelheden chips of snoep uit
te delen. Probeer de traktatie zo gezond en bescheiden mogelijk te houden. De jarige leerling mag tegen
lunchtijd (12.00 uur) de klassen rond. Een mooie kaart met een handtekening van
alle medewerkers is traditioneel de ‘school-verjaardagsbuit’. Er zijn o.a. op
www.party-kids.nl/traktaties/ ideeën op te doen om gezonde, maar ook vooral
gezellige traktaties te maken.

Ziekmelding
Een ziek kind betekent extra zorg en drukte thuis. Toch vragen wij u de school dan niet te
vergeten. Stel middels een telefoontje naar de school de leerkracht even op de hoogte
van de afwezigheid van het kind. De groepsleerkracht weet graag waarom een kind niet
op school is gekomen. Een telefoontje tussen 8.00 en 8.30 uur voorkomt onnodige zorgen
op school. Wanneer een kind voor een langere periode ziek is, neemt de groepsleerkracht
contact met u op om afspraken te maken.

Gesprekken met Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
Onze school heeft een samenwerking met de gezinscoach van het CJG. De gezinscoaches met wie wij
samenwerken zijn Jetske Beentjes, Ingrid Ruijgrok en Nicole van der Tweel. De gezinscoach helpt ouders met
opvoedingsvragen. Dat kunnen eenvoudige tot ingewikkelde opvoedingsvragen zijn. De gezinscoach heeft al
veel gezinnen terzijde gestaan waardoor problematiek in een vroeg stadium verholpen werd. Veel ouders
hebben de hulp van het CJG als toegewijd, professioneel en prettig ervaren. De gezinscoach pakt samen met
de ouders de huidige problemen in het gezin aan. Ouders kunnen zelf, via de leerkracht of Intern begeleider,
om begeleiding van de gezinscoach vragen. Leerkrachten kunnen de gezinscoach ook adviseren aan ouders.
Het eerste gesprek met de gezinscoach vindt op school plaats met de betrokken Intern begeleider en de
leerkracht. Als ouders contact met het CJG willen buiten de school om dan kunnen ouders het Informatie &
Adviesteam van het CJG bellen (088 9958484). De gezinscoach houdt tijdens het traject in het gezin contact
met school indien ouders dit willen. De CJG is ook betrokken bij de Commissie van begeleiding.

Commissie van begeleiding
In het speciaal basisonderwijs is het de gewoonte leerlingen te bespreken in de zogenaamde commissie van
begeleiding. Als er vragen zijn over de ontwikkeling van een leerling op bijvoorbeeld medisch, fysiek of
cognitief gebied of dat er sprake is van een leer- en of gedragsprobleem, bespreken wij dit in een zorgoverleg.
Bij dit zorgoverleg zijn betrokken; de school (met onder andere de Intern begeleider, psycholoog en de
locatieleider), Kenter, de GGD (schoolarts) en Centrum Jeugd en Gezin. Als wij uw zoon of dochter willen
bespreken, dan zullen we u om toestemming vragen en voor- en achteraf informeren.

Gymnastiek
De gymnastieklessen voor de groepen op de vestiging Dumontschool vinden o.l.v. meester Serge plaats op
dinsdag en donderdag. Groep 5 van juf Esther heeft eenmaal per week
gym en eenmaal per week zwemles. Zie hieronder bij Zwemmen.
Gymkleding: gymbroek of pakje + gymschoenen. Deze kunnen op school
blijven in de gymtas. Elke donderdag kunnen de gymspullen mee naar huis,
om even gewassen te worden. Zwem- en gymspullen willen nog wel eens
zoek raken; een merkje in de kleding en schoenen is daarom handig. Alle
nieuwe leerlingen krijgen een nieuwe Dumont-gymtas. Deze blijft op
school hangen.
De gymnastieklessen voor de groepen op de locatie Satelliet vinden o.l.v
juf Claire op maandag en meester Jimmy op donderdag plaats. Groep 5 van
juf Astrid/juf Annemarie heeft eenmaal per week gym en eenmaal per week zwemles. Zie hieronder bij
Schoolzwemmen.

Schoolzwemmen
De leerlingen van groepen 3 tot en met 5 krijgen zwemles, dan wel zwemoefeningen ter verbetering van
conditie en/of zwemvaardigheid. De leerlingen gaan per bus naar het Boerhaavebad.
Zwemkleding en handdoek graag in een aparte tas met naam meegeven. Het is fijn als uw
kind die dag kleding draagt die het makkelijk zelf kan uit- en aantrekken.
De zwemles vindt plaats op vrijdagochtend. De eerste zwemles is op vrijdag 14
september. Voor de leerlingen vanaf groep 6 die nog geen zwemdiploma hebben, hebben
we afgelopen schooljaar in overleg met de coördinator schoolzwemmen, gratis
zwemlessen na schooltijd georganiseerd. Wilt u gebruik maken van deze regeling, neemt u
dan contact op met juf Karen.

Ouders gevraagd
Zou u het leuk vinden om mee te draaien in de biebdienst? Op beide locaties is er nog plek in het rooster.
Leerlingen mogen elke week een boek uit de bibliotheek lenen. Als hulpouder regelt u dit en zorgt u samen
met andere ouders dat de bieb netjes blijft. De kleinste kinderen van de school worden ook voorgelezen door
de biebouders in de bieb. Lijkt het u leuk of wilt u meer informatie, zoekt u juf Karen dan even op.

De ouderraad heeft ook behoefte aan versterking. Deze club vergadert ongeveer 4 keer per jaar en door hen
wordt het mogelijk gemaakt dat er tijdens sport- en spelactiviteiten wat lekkers voor de leerlingen komt. Zij
ondersteunen feesten zoals Sint en Kerst en activiteiten zoals de musical van groep 8. Lijkt het u leuk of wilt u
meer informatie, zoekt u juf Karen dan even op.
Ook de medezeggenschapsraad (mr) kan versterking gebruiken. Het is de bedoeling dat we de mr’en van beide
vestigingen samenvoegen tot één mr. De ouders die op vestiging Dumont in de mr zaten, hebben geen
kinderen meer op onze school en zijn daarmee automatisch ook geen lid meer. Indien u belangstelling heeft
kunt u contact opnemen met de directeur, Jaap van Langen. (jaap.van.langen@spaarnesant.nl)

Inloopochtend
Enkele keren per jaar organiseren wij een inloopochtend. Vaak is dit op vrijdagochtend. De inloopochtend voor
ouders, verzorgers van onze leerlingen vindt plaats in de koffiekamer. Daar drinken we niet alleen een kopje
koffie of thee, maar ook is er gelegenheid met school en andere ouders te praten over onderwerpen die
ouders en school belangrijk vinden. Soms wordt er een spreker uitgenodigd. Houdt u de Nieuwsbrief goed in
de gaten voor de data.

Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Meivakantie (incl Goede vrijdag
19-04-19 en Pasen 22-04-19)
Hemelvaartvakantie
Pinksteren
Zomervakantie

van
20-10-18
22-12-18
19-04-19

tot en met
28-10-18
06-01-19
05-05-19

30-05-19
07-06-19
12-07-19

31-05-19
10-06-19
25-08-19

Studiedagen
Behalve deze vakanties zijn er ook nog een aantal studiedagen gepland. Op deze dagen is er geen school voor
de leerlingen:
woensdag 19 september, maandag 29 oktober, dinsdag 20 november, vrijdag 15 februari,
donderdag 14 maart, woensdag 29 mei en vrijdag 7 juni.

Verlof
Ouders zijn vrijgesteld van de plicht om hun kind naar school te sturen, als de leerling wegens het vervullen
van godsdienstplichten verhinderd is de school te bezoeken en bij gewichtige omstandigheden, te weten: bezoek aan arts, tandarts of vergelijkbare instanties; - bij huwelijk, overlijden of jubileum van naaste familie.
Als een zelfstandig ondernemer of een werknemer in loondienst door speciale werkomstandigheden in geen
enkele schoolvakantie vrij kan nemen, mag de directeur van een basisschool één keer per schooljaar voor ten
hoogste tien (school)dagen buitengewoon verlof verlenen. De noodzaak daartoe moet door de werkgever
worden aangetoond door middel van een werkgeversverklaring. Een ongelukkige planning van de werkgever is
geen geldige reden voor verlof buiten de schoolvakantie. Bij twijfel kunt u de leerplichtambtenaar van uw
gemeente raadplegen. U dient het verlof minimaal een maand van te voren schriftelijk aan te vragen. Hiervoor
is bij de administratie een speciaal formulier verkrijgbaar.

Hobbyuur
Dit jaar willen we de leerlingen van groep 5 tot en met 8 op een aantal vrijdagmiddagen weer een hobbyuur
aanbieden. De bedoeling hiervan is om de kinderen in kleine groepjes kennis te laten maken met een aantal
hobby’s. Het gaat hierbij om knutsel-, bak- en spelactiviteiten.
Om dit mogelijk te maken, zijn er enthousiaste hulpen nodig. Heeft u tijd en zin om met zo’n klein groepje een
leuke activiteit te doen, geeft u zich dan op. Juf Ery, die op maandag, dinsdag en vrijdag op de administratie
van de Dumont werkt. Zij coördineert het hobbyuur. Met haar kunt u contact opnemen als u vragen heeft
en/of als u zich wilt opgeven als hobbyouder voor één of meer series.
De hobbyuren zijn gepland op vrijdagmiddagen van 13.00 uur tot 13.45 uur. De eerste serie van twee opeen
volgende vrijdagmiddagen houden we op:
5 en 12 oktober
Om een idee te geven wat we zoal deden het afgelopen schooljaar tijdens het hobbyuur:
koken/bakken, schilderen, kaarten maken, strijkkralenfiguur maken, vogelhuisje maken,
Tshirt beschilderen, maskers maken.

Klachtenregeling
In de schoolgids hebben wij beschreven op welke wijze school de ouders zoveel mogelijk bij het onderwijs
probeert te betrekken en hun invloed hierop zo optimaal mogelijk te laten zijn. Toch is het denkbaar dat
ouders ontevreden zijn of klachten hebben. Is dit het geval, dan is de snelste en over het algemeen ook de
meest effectieve manier om het probleem uit de wereld te helpen door de klacht te bespreken met de meest
betrokkene. Lukt dit niet dan is de directeur de aangewezen persoon om u te woord te staan. Voor situaties
die op deze wijze niet kunnen worden opgelost, hanteert het bestuur een klachtenregeling. Naast deze
algemene klachtenregeling kent de school ook een wettelijk voorgeschreven klachtenregeling seksuele
intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. Voor klachten op deze gebieden is er een contactpersoon op
school. Deze contactpersoon kunnen door zowel leerlingen als hun ouders/verzorgers benaderd worden. Ze
behandelt alle meldingen vertrouwelijk. Onze contactpersoon op vestiging Dumont is Sylvia van der Voort. Zij
is alle dagen aanwezig, behalve de woensdag. Op vestiging Satelliet kunt u terecht bij Renske Nolden.

Noodformulier
Tegelijk met deze Nieuwsbrief ontvangt u het Noodformulier. Wilt u dit formulier binnen 2 dagen invullen en
teruggeven aan de groepsleerkracht? Deze gegevens hebben wij nodig in noodgevallen, maar ook om de
leerlingenlijsten te kunnen bijwerken.

Ten slotte wensen wij iedereen een heel goed schooljaar toe.
Namens het team,
Jaap van Langen (dir.) en Karen Flantua (locatieleider).

