Agenda

Dinsdag 11 september
Algemene Ouderavond groepen 1 t/m 7

Woensdag 12 september
Stakingsdag Basisscholen Zuid-Holland & Zeeland
Onze school is gesloten

Vrijdag 21 september
Schoolreisje groepen 1 t/m 7

Welkom in het nieuwe schooljaar!
Maandag 27 augustus zijn we na een broodnodige en super zonnige zomervakantie weer vol
goede moed en mooie ideeën gestart aan een nieuw schooljaar! Wat gezellig en goed om de
kinderen en de ouders weer te zien na zes weken. Wij zijn ook heel blij dat wij dit schooljaar
zijn gestart met een volledige bezetting van leerkrachten in de groepen.

Nieuwe leerlingen
We horen na de vakantie ook nieuwe stemmen en zien nieuwe gezichten en we willen jullie,
samen met de ouders/verzorgers, extra welkom heten op de Willemsparkschool:
Madeleine, Liljana, Alyssa (groep 1/2a), Sammy (1/2b), Sonja (groep 3), Yasmine en Shanell
(groep 5). Adam is nog met zijn wenweek bezig in groep 5 en vrijdag weten wij of wij hem
ook officieel welkom mogen heten

Wij wensen iedereen een fijne, gezellige en leerzame schooltijd!

Ondersteuning
Naar aanleiding van de stakingen in het basisonderwijs heeft de overheid besloten de
scholen extra gelden toe te kennen. Na overleg met de directie en de teams heeft ons HSVbestuur extra formatie gecreëerd om de leerkrachten te ondersteunen. Op de
Willemsparkschool zal dit als volgt worden ingezet:



Op dinsdag zal juf Ellenoor ondersteuning bieden aan de groepen 5, 7 en 8. Ook zal
zij op een aantal compensatiedagen vervanger zijn voor juf Aria en meester Danillo.



Op vrijdag zal juf Marlous ondersteuning bieden aan groep 3, de kleutergroepen,
compensatiedagen vervangen en haar taak van rekencoördinator uitvoeren.



Na 1 oktober wordt ons team versterkt door juf Siglien. Zij zal op dinsdag,
woensdag, donderdag en vrijdag gaan werken. Op donderdag wordt zij leerkracht
van groep 8. Op de andere dagen zal zij op compensatiedagen vervanger zijn en de
groepen 1/2B en 4 ondersteunen.
Vanaf 1 november zal zij de taken van juf Ellenoor overnemen. Juf Ellenoor gaat van
november tot mei met haar gezin reizen door Australië.

Staking - 12 september
Met de staking in Zuid-Holland en Zeeland sluit het PO-front de estafettestakingen in heel
Nederland af. AOb-bestuurder Eugenie Stolk: “Een week voor Prinsjesdag willen we
duidelijk maken dat het kabinet echt over de brug moet komen met investeringen in het
primair onderwijs. Ja, er is iets aan de werkdruk gedaan. Ja, er is geld vrijgemaakt voor
salarisverbetering, maar de salariskloof met het voortgezet onderwijs is nog niet gedicht.
Willen we het lerarentekort oplossen, dan moet het beroep echt aantrekkelijker worden.”
Het PO-front eist geld voor een eerlijk en rechtvaardig salaris dat vergelijkbaar is met het
salaris van leerkrachten in het voortgezet onderwijs.
Op woensdag 12 september a.s. wordt er gestaakt. Dat betekent concreet dat onze
leerkrachten het werk neer leggen en dat er geen lessen worden gegeven. Staken is een
individueel recht van werknemers. Binnen onze school maakt de meerderheid van het team
gebruik van dit individuele recht. Daarom zal de school op 12 september voor de leerlingen
gesloten zijn.
Wij vragen u om voor uw kind(eren) op woensdag 12 september een andere vorm van
opvang te organiseren. Ouders die gebruik maken van de BSO's 2 Samen, Frank Dak en
Partou kunnen contact met deze organisaties opnemen om de opvangmogelijkheden te
bespreken. Partou geeft aan ook mogelijkheden te bieden aan ouders die geen klant van hen

zijn.
Wij hopen te mogen rekenen op uw begrip. Met deze actie wordt er aandacht gevraagd voor
de toekomst van het onderwijs, voor uw kind en voor de toekomst van hele generaties
kinderen.

Bruiloft
Meester Robin staat al heel week voor de klas te stralen omdat hij gaat trouwen met Gerda
op 7 september!! Op deze dag zullen ze de zelf geschreven geloftes uitspreken en natuurlijk
feest vieren.
Maandag 10 september, in de loop van de ochtend, zal het bruidspaar in vol ornaat op
school langskomen, zodat alle kinderen en collega's hen kunnen bewonderen. Wij wensen
hen een fijne bruiloft en een lang en gelukkig leven samen toe.

Fietsenstalling
De kinderen van groepen 1 t/m 6 mogen hun fietsen aan de kant van de
kleuteringang/speellokaal plaatsen.
De kinderen van de groepen 7 en 8 en mogen hun fietsen aan de kant van de hoofdingang
parkeren.
Voor alle fietsen geldt: in het rek plaatsen en GEEN fietsen voor de kast van de
speelmaterialen en in de vakken waar NP in staat.
Bankje
Wat jammer! Het mooie bankje, dat was aangeschaft van de opbrengst van het zomerfeest
van 2017 is al kapot. De afgelopen periode hebben er al verschillende mensen van alles aan
gedaan om het bankje te redden, maar het materiaal blijkt toch niet geschikt te zijn voor een

schoolplein.
Welke ouder heeft er een goed voorstel voor een nieuwe bank? Want dat dit een fijne plek
voor een bank is, is wel duidelijk.
Graag een reactie naar Elly van Bentem. evbentem@hsvdenhaag.nl
Overblijfbijdrage schooljaar 2018-2019
Het tarief voor een heel schooljaar overblijven (10 maanden) is ook dit schooljaar € 150,00
per kind.

Wij vragen u dit bedrag overmaken op girorekening nummer: NL36 INGB
0000 518613 t.n.v. “Overblijven RKBS Willemspark”. U krijgt geen acceptgiro!
Wilt u bij betaling s.v.p. de naam van de betrokken leerling/leerlingen
vermelden.

Wij verzoeken u het bedrag in één keer te betalen, uiterlijk vóór 1 december 2018.
U kunt het bedrag uiteraard in ook twee termijnen betalen. Bij betaling in twee termijnen
dient u de tweede termijn vóór 1 februari 2019 te voldoen. Wilt u liever het bedrag in meer
termijnen betalen, dan kunt u dit afstemmen met Elly van Bentem.

Uitnodiging ouderavond
Op dinsdagavond 11 september hebben we onze ouderavond. Deze ouderavond gaat over
het jaarprogramma van de groepen en vindt plaats in de klas van uw kind. De groepen 1 t/m
4 krijgen van 19.00-20.00 uur de informatie en de groepen 5 t/m 8 van 20.15-21.15 uur.
Vanaf 18.45 uur staat de koffie klaar. Welkom!

En weer zijn er twee collega's met een nieuw diploma
Juf Aria heeft haar Master EN (Educational Needs) Jonge kind afgerond en dus haar
diploma gehaald.
Jolanda heeft vlak voor de vakantie haar bachelor gehaald om aan het werk te mogen als

Tolk Nederlandse Gebarentaal.
Gefeliciteerd allebei! Jullie hebben hier heel hard voor gewerkt. Wij zijn trots op jullie!
Jaarkalender schooljaar 2018-2019
Vakantie

van

tot en met

Prinsjesdag

18-09-2018

18-09-2018

Herfstvakantie

22-10-2018

26-10-2018

Kerstvakantie

24-12-2018

04-01-2019

Voorjaarsvakantie

25-02-2019

01-03-2019

Pasen

19-04-2019

22-04-2019

Meivakantie

29-04-2019

10-05-2019

Hemelvaart en vrijdag erna

30-05-2019

31-05-2019

Pinksteren

10-06-2019

10-06-2019

Zomervakantie PO

22-07-2019

30-08-2019

Extra middagen 12.30 uur vrij

Datum

Dag

Middag voor kerstvakantie

21-12-18

vrijdag

Middag voor zomervakantie

19-07-18

vrijdag

Studiedagen

Datum

Dag

Studiedag - groep 1-8
Studiedag - groep 1-4
Studiedag - groep 1-4
Studiedag - groep 1-8
Studiedag - groep 1-8
Studiedag - groep 1-8
Studiedag - groep 1-8

17-09-18
10-10-18
21-11-18
31-01-19
22-02-19
15-03-19
11-06-19
24-06-19 t/m
28-06-19

maandag
woensdag
woensdag
donderdag
vrijdag
vrijdag
dinsdag

Kampweek groep 8 & vrij voor groep 1-4

maandag t/m vrijdag

N.B. Op velerlei verzoek is de vrijdag voor de voorjaarsvakantie een vrije dag voor alle kinderen.

