Nieuwsbrief Brede school SONATE
Beste lezer,
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van Brede school SONATE.
Partners in Sonate zijn: Kindercentrum Belle Fleur, basisscholen De Klankhof en ’t Carillon en de
speciale basisschool Het Kompas.
Om u zo goed mogelijk te informeren geven wij een aantal keer per jaar een gezamenlijke
nieuwsbrief uit.
In deze eerste Sonate nieuwsbrief onthullen wij vol trots ons Sonate logo.
Dit logo kunt u straks terugvinden in ons prachtige gebouw. Ook gebruiken wij dit logo steeds bij
gezamenlijk informatiebrieven. Het logo is speciaal voor Sonate ontworpen door Dennis Blaak.
Eerste dag
Maandag 20 augustus 2018 zal Kindercentrum Belle Fleur haar deuren openen. Mocht u op deze dag
opvang nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met Belle Fleur.
Dinsdag 21 augustus 2018 openen de scholen voor de eerste keer haar deuren voor alle kinderen.
Schooltijden en openingstijden
Openingstijden kindercentrum Belle Fleur

7.00 – 18.30 uur

Schooltijden De Klankhof

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8.45 – 12.15 uur, inloop vanaf 8.35 uur.
13.15 – 15.15 uur
woensdag: 8.45 – 12.30 uur, inloop vanaf 8.35 uur.
groepen 1 t/m 3: vrijdagmiddag vrij.

Schooltijden ’t Carillon

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8.30 – 12.00 uur, inloop vanaf 8.20 uur.
13.00 – 15.00 uur, inloop vanaf 12.50 u.
woensdag: 8.30 – 12.15 uur, inloop vanaf 8.20 uur.
groep 1: vrijdag vrij
groep 2: vrije vrijdagen: zie kalender

Schooltijden Het Kompas

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8.40 – 12.15 uur, inloop vanaf 8.30 uur
13.00 – 15.00 uur
woensdag: 8.40 – 12.30 uur, inloop vanaf 8.30 uur.
groep 1: vrijdag vrij
groep 2: vrije vrijdagen: zie kalender

Plattegrond Sonate
In de bijlage treft u een plattegrond. Hierop hebben wij voor u alvast de lokaal indeling aangegeven.
De kinderen van basisschool De Klankhof, ‘t Carillon en het peuterpaleis van kindercentrum Belle
Fleur brengen in de laatste week van dit schooljaar nog een bezoekje aan Sonate zodat ze alvast
weten waar ze naar binnen kunnen en waar hun klaslokaal is. De kinderen van de speciale
basisschool Het Kompas worden op school goed voorbereid op de indeling van de klassen volgend
jaar.
Brengen en halen
In verband met de veiligheid van de kinderen gelden voor de scholen de volgende afspraken:
• De kinderen van groep 1 en 2 komen zoveel mogelijk alleen naar binnen via hun eigen ingang.
Zie plattegrond.
• De kinderen van de groepen 3 t/m 8 komen zelfstandig naar binnen via hun eigen ingang. Zie
plattegrond.
• Alle ouders wachten buiten het schoolplein op de kinderen.
• Tijdens schooltijden zijn de deuren gesloten. Mocht u tijdens de schooltijden naar binnen willen,
dan kan dit enkel via de hoofdingang.
• Kindercentrum Belle Fleur heeft een eigen ingang.
Verkeersveiligheid
Er is een beperkt aantal parkeerplaatsen, dus wij vragen u zoveel mogelijk te voet naar school te
komen.
Met de fiets naar school
In verband met de beperkte ruimte in de fietsenstalling mogen leerlingen alleen met de fiets komen
als ze wonen buiten de ring Grauwe Polder, Bazuinlaan, Bisschopsmolenstraat en Streek.
Leerlingen die binnen deze ring wonen komen te voet naar school.
Op het schoolplein is het verboden om te fietsen.
Parkeren
Parkeren enkel in de daarvoor bestemde vakken.
Er is een kiss-and-ride-zone aan de Hobodreef.
Er zijn 4 taxivakken voor de taxi’s aan de Trompetlaan.
Eten en drinken onder schooltijd
Wij denken aan het milieu!
Iedereen brengt zijn eten en drinken mee in een bakje of beker voorzien van naam.
Kindercentrum Belle Fleur Sonate
Heeft u interesse in kinderopvang? Neem dan contact op met ons hoofdkantoor op 0765410328 of
neem een kijkje op www.bellefleur.nl
Onze kinderopvang in Sonate bestaat uit 2 kinderdagverblijfgroepen, een groep van 0 - 2 jaar en een
groep van 2 - 4 jaar, en een peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar (het vroegere
peuterspeelzaalwerk). Verder is er ook buitenschoolse opvang, met onder andere vakantieopvang en
de lunchbreak.
Algemene Sonate-afspraken
Binnen Sonate zijn er afspraken die voor alle partijen gelden.
Hierbij denken we aan bijvoorbeeld pleinafspraken en afspraken binnen de school.
In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over.
De drie gouden Sonate regels zijn:
1. Wij gaan respectvol met elkaar om.
2. Wij zorgen goed voor elkaars spullen.
3. Wij lossen problemen samen op

Officiële opening Brede school SONATE
De opening voor ouders, kinderen en overige belangstellenden van Sonate staat gepland op
woensdag 29 augustus.
Op deze dag is er een moment gepland voor iedereen om kennis te maken met het gebouw.
Nadere informatie hierover volgt nog.
Ouderbetrokkenheid
Volgend schooljaar zullen wij een beroep doen op u als ouder(s). Uw ervaring en mening over Sonate
is voor ons van belang. Wordt vervolgd.

