Agenda
Vrijdag 5 oktober
Afscheid juf Didy
15.00-16.00u

Woensdag 10 oktober
Studiedag - Groep 1 t/m 4 vrij

Donderdag 11 oktober
Ouderavond voor de ouders van groep 8

Donderdag 11 en vrijdag 12 oktober
Schoolfotograaf

Donderdag 18 oktober
Museumbezoeken
Groep 1/2A naar Gemeente museumles: Ik voel me zo
Groep 1/2B naar Gemeentemuseum: Ontdek emotie in kunst
Groep 3 naar Museum Meermanno: Letterfeestje
Groep 7 naar Stroom - Achter de schermen

Vrijdag 19 oktober
Om 15.00u start de herfstvakantie
Herfstvakantie t/m 26 oktober

Schoolfotograaf
Dit schooljaar komt dezelfde schoolfotograaf als de afgelopen twee jaar bij ons om de
kinderen mooi te portretteren. De naam van de fotograaf is Jamshid Mousavi en dit is zijn
website: www.schoolfotograaf-nieuwe-stijl.nl
Jamshid gebruikt natuurlijk licht en de kinderen mogen samen met hem en zijn assistent
zelf bedenken hoe ze op de foto willen staan.
We hebben gekozen voor het voordeelpakket. Het voordeelpakket met factuur wordt enkele

weken na het fotograferen uitgedeeld op school en bestaat uit een 13x19cm portret +
9x13cm portret + 1x 6x9cm portret +4 pasfoto's +13x19cm groepsfoto. De prijs is € 14,90.
Via de website kunt u achteraf nog meer foto’s bestellen als u dit wenst. Op het papier in het
fotozakje zal een code staan waarmee u dan kunt inloggen. Deze foto’s (bijv. de
broertjes&zusjesfoto’s) hebben hun eigen prijs.

De schoolfotograaf komt twee dagen: 11 oktober & 12 oktober. Op donderdag worden de
volgende groepen gefotografeerd: 1/2b, 3, 4, 6 & 7. Op vrijdag zijn dit: 1/2a, 5 en 8.
Op donderdag- en vrijdagmiddag na schooltijd (van 15.00-16.00u) is er de mogelijkheid
voor broertjes- en zusjesfoto’s. Heeft u hier interesse in, dan kunt u zich inschrijven via de
volgende knop:

Inschrijflijst broertjes-zusjesfoto's

Het kledingadvies van de fotograaf is om geen felle kleuren aan te trekken (in verband
met de achtergrond) en het boterhamadvies is om de pot met chocopasta dicht te laten.

FB-pagina voor ouders WP
Wisten jullie dat onze school een eigen Facebookgroep heeft, gerund door ouders van onze
school? Je mag zelf leuke foto's of onderwerpen toevoegen die voor onze school en
leerlingen van belang zijn. Jij kunt als ouder of verzorger ook lid worden, de groep heet
Willemsparkschool Den Haag. Om de privacy van de kinderen te beschermen, willen we bij
je vriendschapsverzoek ook meteen de naam + groep van je kind weten en wat jouw relatie
tot het kind is. We hopen van jullie te horen in onze groep!

Nieuwe Chromebooks
Ze zijn binnen!! We hebben nu in totaal 30 Chromebooks waar de kinderen mee kunnen
werken. In de gang boven staat een grotere 'oplaad'-kast te pronken. Meer
Chromebooks, dus meer mogelijkheden. De nieuwe Chromebooks zijn er dankzij de
geweldige sponsorloop van vorig jaar. Binnenkort zullen ook de nieuwe AVI boeken
besteld worden (het andere doel van de sponsorloop).

Bezoek van de minister van infrastructuur en waterstaat
In het kader van de kinderboekenweek zal minister Cora van Nieuwenhuizen op 12 oktober
om 8.45 uur in de groepen 1/2a en 1/2B een leuk verkeersprentenboek komen voorlezen. Er
zullen die dag foto's genomen worden voor de website van het ministerie. Ook bestaat de
mogelijkheid dat het Jeugdjournaal langs komt om opnames te maken. Ouders die hun kind
niet in beeld willen, kunnen dit vooraf aan de leerkrachten kenbaar maken.

AVI lezen
Het AVI lezen is weer begonnen en wij zijn heel blij met alle ouders die woensdag- en
vrijdagochtend tussen 8.30u en 9.00u even de tijd nemen om met een groepje kinderen te
lezen.
Er zijn echter nog paar groepjes die het leuk vinden om bij een 'leesgraage' ouder aan tafel
te schuiven. Wie o wie heeft er nog een half uurtje over om te lezen met de kinderen? Als je
maar af en toe kunt komen, dan kun je je ook opgeven.
Aanmelden kan bij Robin Mos, rmos@hsvdenhaag.nl of Elly van
Bentem evbentem@hsvdenhaag.nl.

Afscheid juf Didy (herhaald
bericht)

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 morgenmiddag (vrijdag)
plaatsvinden . Alle kinderen, oud-leerlingen, ouders zijn van harte welkom tussen 15.0016.00u in de Multifunctieruimte om haar gedag te
zeggen.

Delen van leerlinggegevens
In het kader van de nieuwe wet op de privacy kunnen persoonsgegevens niet meer zonder
toestemming gedeeld worden.
De contactouders vragen ons om mail- , adres- en telefoongegevens om zo een klassenlijst

te maken. Maar het gebeurt ook dat ouders om contactgegevens van een kind uit een andere
klas vragen om bijvoorbeeld speelafspraken te kunnen maken.

Willen ouders, die NIET willen dat contactgegevens vrijgegeven worden, dit aan de school
kenbaar maken door middel van het sturen van een e-mail naar Jolanda
(jnoordam@hsvdenhaag.nl).
Hebben wij vrijdag 14 oktober niets vernomen, dan worden de gegevens gedeeld voor
bovengenoemde doeleinden.

Wie mist er een schoen? Wie mist er een trui? Wie mist er een jas?

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 deze week bij juf Aria en meester Danillo.
Schrijf je snel in, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen!

Tips

Haagse scholenproject
Aan de andere kant is een uniek basisscholenproject waarbij ontmoeting en
uitwisseling van leerlingen uit groep 6/7 van verschillende basisscholen centraal staan.
Vanaf oktober worden er theaterworkshops op basisscholen in uiteenlopende wijken van
Den Haag gegeven. Met een aantal leerlingen van iedere school wordt daarna op

zondagen aan een voorstelling bij Rabarber gewerkt, waarbij de inbreng van de leerling
centraal staat.
De voorstelling speelt in maart in Theater Merlijn. Aansluitend reist de voorstelling
langs alle Haagse Cultuurankers en kunnen leerlingen, docenten, familie vrienden in de
eigen buurt komen kijken naar het eindresultaat.

