Beste (naam ouder),
Binnenkort start …… (naam kind) bij ons op school. Jullie zijn op ….. (dag invullen) welkom tussen
8.15uur en 8.25uur. De lesdag start om 8.30uur en eindigt om 14.15uur. Je kunt je kind binnen bij
de ingang van onze schoolruimte brengen en ophalen. Kom de eerste dag gerust na schooltijd
even samen weer binnen om te horen hoe de dag is verlopen. Op woensdag is de dag overigens
om 13.00uur afgelopen.
Hieronder nog enkele praktische zaken:
a) Bij het op- en afrijden van het scholenterrein gelden eenrichting regels. Rijd s.v.p. door tot de
rotonde om daar te keren als je vanaf de Verspronckweg de Korte Verspronckweg op rijdt en wilt
afslaan naar ons schoolterrein. Bij het verlaten van het terrein geldt een verplichte rijrichting naar
rechts en kun je eventueel nog weer keren bij de rotonde die je dan tegen komt.
b) De gymnastiek lessen vinden plaats volgens een rooster dat opgesteld wordt met de andere
scholen in het gebouw. De leerkracht vertelt je er graag meer over.
c) Op school maken we per 1 september 2017 gebruik van een vast device (overleg met school of
deze met reductie aan te schaffen is) en een set vaste en daarmee verplichte leermiddelen. Bij de
start op school wordt voor elke leerling een etui samengesteld met deze leermiddelen dat ouders
tegen kostprijs kunnen aanschaffen.
c) Als particuliere startende school hebben we te maken met een administratieve
overgangssituatie. Je kind volgt onderwijs bij ons op school, maar blijft tot de inschrijving
administratief in orde is, op de oude school als leerling ingeschreven. Dit dien je indien van
toepassing als ouders met de huidige school af te stemmen. Hieronder een stukje tekst dat je kunt
gebruiken bij een bericht aan school, dat je je kinderen van school wilt laten wisselen.
Bij vragen kan een school ons ten allen tijde bellen. De afdeling leerplicht (de leerplichtambtenaar
in persoon van teamleider Yvonne Kniese) van de gemeente Haarlem (http://www.leerpleinmzk.nl/) is op de hoogte. Elk kind dat bij ons op school start wordt aangemeld bij de afdeling
leerplicht van Haarlem. Zij hebben ook contact met collega’s van afdelingen buiten Haarlem.
d) Wil je zorgen dat je kind eten en drinken bij zich heeft dat past bij ons voedingsbeleid? Op de
website kun je deze informatie samen met andere wetenswaardigheden vinden in het praktische
zaken en protocollenboek. Mis je iets, laat het ons dan weten…
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e) In de eerste weken op school ontdekken we graag samen met je kind op welke manier hij of zij
aan de slag gaat. We bespreken dan waar de eerste weken de accenten in het onderwijs zullen
liggen en zonodig vindt ook didactisch onderzoek plaats. Na enkele weken ontvang je via je kind
een uitnodiging voor een eerste voortgangsgesprek.
f) Op onze website vind je onder downloads (http://www.sanyu-onderwijs.nl/downloads) allerlei
relevante informatie en formulieren.
f) Voor het onderwijs maken we gebruik van vaste hardware en software. In overleg kun je deze
mogelijk gereduceerd via school aanschaffen. Hierover in een apart schrijven meer informatie.
Heb je nu of in de toekomst nog vragen? Laat het ons dan weten.
Dank je voor je vertrouwen. We gaan er een goede basisschool periode van maken.

Hartelijke groeten,
Namens het team,
Riannette Minnes & Betsy Dommerholt

Bijlage:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Beste,
Zoals bij jullie aangegeven hebben we besloten dat (naam kind) in principe zal overstappen naar
basisschool Sanyu in Haarlem. Voordat de inschrijving definitief gemaakt wordt, geldt een
proefperiode van twee werkweken. Na die weken volgt formeel het besluit voor aanname en
wordt de inschrijving geregeld.
Vanwege het particuliere karakter van de school kan (naam kind) pas worden uitgeschreven van
de (naam huidige school invullen) als Sanyu hem/ haar formeel heeft kunnen plaatsen en dit is
afgestemd met de afdeling leerplicht. In overleg met leerplicht afdeling van de regio Haarlem (die
ook praat met de collega’s van omliggende regio’s) is afgesproken dat een kind daarom pas van
de huidige school mag worden uitgeschreven na een bevestiging van inschrijving bij Sanyu
Onderwijs. We houden jullie op de hoogte van dit moment.
Hartelijke dank etc.
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