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Beste ouders/verzorgers,
Inmiddels zitten we in het laatste stukje van het schooljaar. De afgelopen weken zijn de Cito-toetsen
bij de groepen 3 t/m 8 afgenomen. De resultaten hiervan zullen in het eindrapport dit jaar van uw kind
worden opgenomen. Deze worden op 10 juli meegegeven. De leerlingen van groep 7 krijgen deze
week hun voorlopig advies voor de middelbare school. Voor de groepen 1 t/m 6 zijn de komende
periode de facultatieve oudergesprekken. Wanneer het wenselijk is vanuit school, of vanuit u als
ouder(s)/verzorger(s), zal hier met de betreffende leerkracht een afspraak worden gemaakt.
Vorige week heeft groep 8 drie fantastische dagen gehad om
een mooi afscheid van hun basisschoolperiode te kunnen
nemen met elkaar. Op woensdag zijn ze naar het strand
gegaan, donderdag naar Duinrell en hebben ‘s avonds op
school geslapen. De volgende dag is afgesloten met film
kijken.
In de laatste schoolweek zullen zij de musical opvoeren. Dit
keer zal wegens Corona de afscheidsavond in iets afgeslankte
vorm zijn, maar er zal een mooi afscheid gegeven worden.

Versoepeling Corona Maatregelen
Afgelopen week is er een landelijk nieuw protocol gekomen met een aantal versoepelingen voor het
basisonderwijs met betrekking tot de Coronamaatregelen. Deze versoepeling zal per 1 juli a.s.
ingaan. Het gaat om de volgende versoepelingen:
●

Oudergesprekken mogen weer in de school plaatsvinden, mits er 1,5 m afstand tot elkaar
wordt gehouden.

●

Vrijwilligers die geen vergoeding krijgen mogen weer op school helpen. Wanneer uw hulp
gewenst is zal u hierover persoonlijk benaderd worden. Dat kan dit jaar of het nieuwe
schooljaar zijn.

Type lessen
Komend jaar zullen er helaas geen type lessen meer gegeven worden voor de groepen 7 en 8 na
schooltijd op Daltonschool Hillegom. Mocht uw kind hier toch aan mee willen doen, dan is dit mogelijk
na schooltijd op de Johannesschool. Komend jaar zal uw kind hier informatie over ontvangen van de
aanbieder hiervan.

Chromebooks en opladers
Op school missen wij nog een aantal Chromebooks en
opladers. Wilt u alles z.s.m. aan uw kind(eren) mee naar school
geven? Wij kunnen anders niet goed door
met het digitale onderwijs op school.

gezins-UIT-agenda
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Pannenkoeken Paradijs Haarlem
Reinaldapad 10
2033 SX Haarlem
Tel. 023 - 583 44 79
www.pannenkoekenparadijs.nl
info@pannenkoekenparadijs.nl
Facebook.com/HaarlemPannenkoekenParadijs

JULI
De ladder en tips worden met zorg samengesteld door onze redactie,die
speurt naar de leukste uitstapjes in de regio. Door het coronavirus kan het
voorkomen dat een uitstapje plots niet kan plaatsvinden of in aangepaste vorm
volgens nieuwe maatregelen. Kijk op de website van de aanbieder voor actuele
informatie hierover.

1 WO Kindertheater de Toverknol: De prinses met de dikke bips
Een bijzonder sprookje over een prinses met een dikke bips.
Zou ze ooit een lieve prins vinden? Te zien tot en met 5 juli.
www.detoverknol.nl/kindervoorstellingen-haarlem
4 ZA Jaarbeurs Utrecht: World of Dinos
Van 4 juli t/m 30 augustus is deze waanzinnige
tentoonstelling met levensechte dino's te beleven en zien!
www.worldofdinos.nl
TIP Natuur & Milieu: Watermonsters vangen! Vang de
Watermonsters bij jou in de buurt en werk mee aan het
landelijk onderzoek naar waterkwaliteit. Niet alleen nuttig,
maar ook leuk!
Vraag de gratis Watermonstermeetkit aan via:
www.watermonsters.natuurenmilieu.nl
TIP Lyceo: Codelab (10+) Leer deze zomervakantie
programmeren en maak je eigen game! Zowel op locatie als
online!
www.lyceo.nl/cursus-leren-programmeren
11 ZO Rebup ART 2: Zomers Schaduw Theater (10+)
Maak je eigen schimmentheater tijdens drie leuke dagen! Kijk
voor meer info & alle data op:
www.rebup.nl/vakantie-programma-2020
TIP Historisch Museum Haarlemmermeer (6+): In dit
interessante en leuke museum ontdek je alles over de
geschiedenis van deze bijzondere polder.
www.haarlemmermeermuseum.nl/historisch-museum
TIP Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Doe mee met leesbingo.
Lezen is superleuk! En het mooiste: je kunt het altijd en overal
doen. Met leesbingo van de Bibliotheek wordt het nog leuker.
De Donald Duck uit? Zet maar een kruisje op de leesbingo.
Gelezen met een zaklamp onder dekens? Joepie, weer een
kruisje. Download de Leesbingokaart nu van de website van
de bibliotheek:
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl
17 VR Pannenkoekenhuis Paradijs Haarlem: Midgetgolfen
Vanaf vandaag kan je bij dit gezellige pannenkoekenhuis
niet alleen in de speeltuintuin terecht, maar ook heerlijk
midgetgolfen!
www.pannenkoekenparadijshaarlem.nl
TIP First Wave Surfschool Zandvoort: Kidssurfclub, surfcamps
en kinderfeestjes. Leeftijd 7 t/m 16 jaar. Surfen is te gek!
www.firstwavesurfschool.nl
22 WO Toneel- en Filmschuur: Pinocchio (9+)
Een prachtige en originele verfilming naar het beroemde
sprookje.
www.toneelschuur.nl/pinocchio
22 WO De Kennemerduinen: Kruip in de huid van de wolf (6+)
De wolf is de laatste tijd veel in het nieuws. Ontdek alles over
dit bijzondere dier tijdens deze interessante ochtend.
Aanvang 10.30 uur.
www.np-zuidkennemerland.nl/22903/doen/
activiteitenkalender/22072020-kruip-in-de-huid-van-de-wolf
24 VR IJsbaan Haarlem (4+) Speelplein. Kom deze zomer naar
de ijsbaan en maak kennis met diverse sporten of kom lekker
spelen! www.krassport.nl/speelplein
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Gratis parke

dit is het leukste
schoolreisje voor
groep 1 en 2!
Adem diep in, snuif die boerenlucht op en kijk
hoe de varkens een modderbad nemen.
Op een halfuurtje van Amsterdam vind je een
heel andere wereld. Hier ontdekken kinderen
met de speurtocht Boerderijfratsen het leven
op een echte boerderij. Een onvergetelijke
ervaring, vooral als je stadse fratsen gewend
bent. Onze dieren kunnen niet wachten om
jullie te ontmoeten. Dus mèèèhèèè!
(Dat is welkom in het geits)
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Musicalles
voor iedereen,
altijd in
de buurt.
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mee!

telekidsmusicalschool.nl

rtltalentacademy.nl
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the
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Telekids Musicalschool - Zingen, dansen en acteren
voor iedereen! De Telekids Musicalschool is niet zomaar
een musicalschool. Hier wordt door middel van musicalles
iedereen uitgedaagd zichzelf optimaal te ontwikkelen, ook
op het gebied van persoonlijke en sociale vaardigheden zoals
zelfvertrouwen, durf, samenwerken en doorzetten. We laten
alle kinderen, hoe jong of oud, waar vandaan en met welke
talenten dan ook, deel uitmaken van een kleinschalige én een
grote musicalproductie. De Telekids Musicalschool is er voor
iedereen van 4 t/m 9 jaar. Grote broer RTL Talent Academy
heeft een lesprogramma voor enthousiastelingen van 10 t/m
18 jaar. www.telekidsmusicalschool.nl
Natuur Speeleiland Haarlem: Ook deze vakantie is er
(gelukkig) van alles te beleven op het Speeleiland!
www.natuurspeeleilandhaarlem.nl
KoepelKathedraal: Beklim eens de torens van dit bijzondere
gebouw en geniet van het uitzicht over de stad!
www.koepelkathedraal.nl
Teylers Museum: Dinomakers.
Een leuke familietentoonstelling, waarin het bekende beeld
van de oertijd op zijn kop gezet wordt. Te zien t/m 23/8.
www.teylersmuseum.nl/nl/bezoek-het-museum/wat-is-er-tezien-en-te-doen/dinomakers

AUGUSTUS
TIP

Stadsarchief Amsterdam: Vondelingen. Een bijzondere en
aangrijpende familietentoonstelling over vondelingen. Meer
informatie: www.amsterdam.nl/stadsarchief/vondelingen
1 ZA Informatieboerderij Zorgvrij: Spieken bij de natuur
Een leerzame en leuke expositie over wat we kunnen leren over
duurzaamheid in de natuur. Te zien van 1 t/m 31 augustus.
www.spaarnwoude.nl/zorgvrij
TIP Wandel via de Rights Walk-app mee met Amnesty
International en leer alles over kinderrechten en over
Haarlem! www.amnesty.nl/rightswalk
6 DO Haarlem Culinair 2020
Het culinaire evenement voor zowel kleine als grote
lekkerbekken. 6 t/m 9 augustus. Kijk voor meer informatie op:
www.haarlemculinair.nl
TIP Zaans Museum: Speurtocht Zaanse Schans (8+) Tijdens deze
speurtocht ga je terug in de tijd en ervaar je de bloeitijd van de
Zaanse industrie. www.zaansmuseum.nl/zien-doen
TIP Informatieboerderij Zorgvrij Spaarnwoude: Beste juffen
& meesters, het leukste schoolreisje voor groep 1 en 2. Een
onvergetelijke ervaring voor kinderen en de dieren kunnen
niet wachten ze te ontmoeten! Kijk voor meer informatie en de
mogelijkheden/restricties vanwege het coronavisus op
www.informatieboerderijzorgvrij.nl
TIP Bezoek deze zomer eens de Hermitage in Amsterdam en
doe mee met één van de leuke speurtochten!
www.hermitage.nl
16 ZO Poppenkast op de Dam: Online poppenkast
De poppenkast live mag even niet meer, maar elke zondag kan
je een leuk filmpje vinden op de website!
www.poppenkastopdedam.nl
TIP Online Rijksmuseum voor familie: wist je dat er ook online
genoeg te zien en beleven is bij het Rijksmuseum?
www.rijksmuseum.nl/online-rijksmuseum-voor-families
TIP Hortus Botanicus Amsterdam: Briljante Planten (6+)
Planten zijn misschien nog wel veel slimmer dan wij mensen.
Ga op avontuur en ontdek er alles over! www.dehortus.nl/
activiteit/briljante-planten-speurtocht/

AUGUSTUS
23 ZO Sunday Surfday Club: Golfsurfen (6+)
Elke zondagochtend tot en met begin oktober kan je hier
terecht om te leren golfsurfen. Echt stoer! Meer info:
www.surfschoolbergenaanzee.nl/sunday-surf-club
28 VR Virtuele Uitmarkt Amsterdam 2020
Deze editie van de Uitmarkt zal digitaal zijn. Via een speciaal
platform is er toch van alles te beleven voor jong en oud!
www.uitmarkt.nl
28 VR Proefpark Haarlem 2020
Kom dit weekend lekker nazomeren in het Kenaupark! Ondanks
enige beperkingen is er toch weer van alles te beleven!
www.proefparkhaarlem.nl
TIP JHM Kindermuseum: Droombos. Een bijzondere en
fantasievolle tentoonstelling, waar jij ook deel van kan
uitmaken. Meer info: www.jck.nl/droombos

IJMUIDER ZEE- EN HAVENMUSEUM
Een middag vol plezier
en leerzaam voor oud
en jong (4 speurtochten)
Een verrassend
groot museum...

Havenkade 55
1973 AK IJmuiden
telefoon: 0255 538007
www.zeehavenmuseum.nl

Kids Surfclub, Surfcamps
en Kinderfeestjes
Leeftijd 7 t/m 16 jaar
Zandvoort

Surfen is te gek!
www.firstwavesurfschool.nl
Kom gezellig midgetgolfen bij onze park/
bosachtige baan naast de Haarlemmer Hout
Woensdag en vrijdag van 13.00 uur tot 17.30 uur.
Zaterdag en zondag van 11.00 uur tot 17.30 uur.

061 22 6 90 08

www.midgetgolfbaanhaarlem.nl
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NU LEKKER LEZEN!
Doe mee met leesbingo
van de bieb

lees met een zaklamp
onder de dekens

lees een boek
op de wc

lees een
stripboek

lees terwijl
iemand naast je
ook leest

lees een boek terwijl
je verkleed bent

lees een
moppenboek

Lezen wordt een feestje met leesbingo
van de Bibliotheek. Download deze direct
van onze website en ga nú lekker lezen!
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

