Agenda

Vrijdag 21 september
Schoolreisje groepen 1 t/m 7
9.15u Instappen bij Plein 1813
9.30u Vertrek van de bussen

Vrijdag 5 oktober
Afscheid juf Didy
15.00-16.00u

Studiedag 17 september
De hele studiedag was gewijd aan cultuur. Onze school heeft twee cultuur-coördinatoren:
Christine Beerens en Conny Riemen. Dit schooljaar gaat het hele team gestructureerd
werken met de kinderen aan cultuur. We hebben gekozen voor de methode 'Cultuur op zijn
Haags' (COH) en gaan werken door middel van de discipline beeldend aan het thema
'Identiteit'.
De aftrap was in het Gemeentemuseum, alwaar het team de docentenworkshop kreeg
aangeboden. We zijn heel veel ideeën rijker geworden om met de kinderen kunst in de klas
te integreren en ze een andere kijk op kunst te geven.
Na een goed verzorgde lunch kregen we uitleg over de werkwijze van 'Cultuur op zijn
Haags'. Alle groepen gaan hiermee vanaf volgende week vrijdag werken .
In de middag mochten we zelf onze creativiteit aanspreken en gingen we aan de slag.
Onze opdracht was: Maak een bewegend dier van allerlei materialen. Jullie kunnen de
resultaten in de vitrines van de Multifunctieruimte bewonderen.

Het was een inspirerende dag waarin we ons verder konden verdiepen in het werken met de
kinderen op het gebied van beeldende vorming.
Hartelijke groet, de cultuurcoördinatoren

STAKING
Op de dag van de staking heeft het team
van de Willemsparkschool en enkele
collega’s van ons bestuur een dialoog
gevoerd met Paul van Meenen, Tweede
Kamerlid van D’66. Idsert Boersma, vader
van Freija, Taeke en Eise, heeft het
gesprek geleid. In dit gesprek zijn veel van
onze problemen aan de orde
gekomen. We hebben onze zorg geuit over het huidig onderwijs en het lerarentekort en dit
met praktijkvoorbeelden ondersteund. We hopen dat we op deze manier een steentje
hebben kunnen bijdragen aan een betere toekomst voor het onderwijs van onze kinderen!
Vervolgens zijn we onder politiebegeleiding naar het Plein vertrokken om daar onze stem te
laten horen en 'bittere zoethoudertjes' uit te delen. We hebben veel mensen gesproken.
Mensen uit de politiek, uit het onderwijs uit binnen- en buitenland, toeristen en burgers.
Een dag die we hebben afgesloten door samen met de burgemeester op de foto te gaan.

Verkeer voor de schooldeur
Onlangs is de wethouder Van Asten bij ons op visite geweest. Hij was erg te spreken over het
feit dat veel kinderen op de fiets naar school gebracht worden. Wat hem zorgen baarde, is
dat de kinderen die met de auto gebracht worden vlak voor de schooldeur uitstappen. Dit
uitstappen levert onoverzichtelijke situaties op voor de fietsers en is hierdoor gevaarlijk. De
tip die hieruit voortvloeit: parkeer een stuk verderop om het veiliger te maken.

Afscheid juf Didy
Aan het einde van vorig schooljaar heeft juf Didy een nieuwe baan aangeboden gekregen op
de Bloemcampschool in Wassenaar. Hierdoor was er geen gelegenheid om afscheid te
nemen van haar, maar natuurlijk verdient ze wel een mooi afscheid en dit zal plaatsvinden
op 5 oktober aanstaande. Alle kinderen, oud-leerlingen, ouders zijn van harte welkom
tussen 15.00-16.00u in de Multifunctieruimte om haar gedag te
zeggen.

Kinderboekenmarkt! Kom er bij!
Op 11 oktober is er bij ons op school een kinderboekenmarkt. Op deze dag kunnen de
kinderen zelf boeken aan de andere kinderen verkopen tussen 15.00-16.00u.
Inschrijven kan vanaf 3 oktober bij juf Aria en meester Danillo.
Schrijf je snel in, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen!

Kennismaken met juf Wilma
Mijn naam is Wilma Tuin. Ik ben groepsleerkracht op een basisschool in Noord-Brabant.
Op het moment ben ik aan het re-integreren vanwege een probleem met mijn nek. Vanwege
de belastende reistijd naar Brabant, mag ik dat op een school in Den Haag doen en dat is de
Willemsparkschool geworden, om de hoek waar wij nu wonen.
Vanaf mijn 21e jaar ben ik juf en werk nog steeds met veel plezier. Ook heb ik een remedial
teaching opleiding gevolgd, zodat ik kinderen extra hulp kan bieden met leren.
Ik ben getrouwd en heb 3 volwassen zoons. Voordat we verhuisden, hebben we in
Luxemburg, de VS, België en lange tijd in Zevenbergen gewoond.
Op de Willemsparkschool ga ik op woensdag- en vrijdagochtend leerlingen helpen en
leerkrachten ondersteunen waar behoefte is. Vooral bij het AVI- en RALFI lezen zal ik
ondersteuning bieden.
Ik ben al een aantal ochtenden geweest en op de Willemsparkschool heerst een goede sfeer.
Ik ben dan ook blij dat ik op deze school mag re-integreren.
Met vriendelijke groet ,
Juf Wilma Tuin

Luizen en neetjes
Er wordt regelmatig bij ons op school 'geluizenpluisd' en toch lopen er nog veel luizen op de
kinderhoofdjes rond. Willen jullie thuis extra goed controleren en kammen? Het liefst
hebben wij een kriebelvrije school.

Voorschoolse opvang? (herhaald bericht)
De BSO naast onze school, 2Ruiters (van 2Samen), is benieuwd of er ouders zijn die
interesse hebben in voorschoolse opvang. Is het voor jouw werk beter als je klokslag 8.30u
kan starten of wellicht eerder? Zou het 's morgens minder haasten zijn als de kinderen om
8.00u bij 2Ruiters een kopje thee drinken? Vertel dit aan Jolanda of mail haar
(jnoordam@hsvdenhaag.nl) zodat na de inventarisatie 2Ruiters met een aanbod kan
komen.

Tips

Leer schaatsen!
Begin oktober starten de reguliere lessen en het Schoolschaatsen bij Schaatsschool
De Uithof. Het volgen van proef- en privélessen is ook mogelijk.

