Agenda
Maandag 26 november
Groep 1/2B naar Meermanno
Groep 3 naar de Koninklijke Schouwburg

Vrijdag 30 november
Groep 8 naar Stroom

Woensdag 5 december
Sinterklaasfeest

Vrijdag 7 december
groep 4 naar GEM

Sinterklaas is weer in het land en hij heeft nodig....EEN HELPENDE HAND!
Voor het schminken op 5 december zijn wij op zoek naar een aantal vrijwilligers.
Klik op onderstaande button waar, wanneer en hoe laat wij u nodig hebben in onze
decembermaand.

Inschrijflijst

Sinterklaasviering
Vandaag hebben wij een brief gekregen van een verliefde Piet. Hij is tot over zijn oren

verliefd op onze juf Roshni. In de brief staat dat hij juf Roshni mee wil nemen naar Spanje.
Maar dat kan helemaal niet, want wij kunnen juf Roshni niet missen. Hoe kunnen wij Piet
helpen?
Zouden jullie als ouders met de kinderen mee kunnen denken aan een creatieve oplossing
zodat Piet gelukkig is en wij als school ook?

Op woensdagochtend 5 december gaat de goede Sint ons weer met een bezoek verblijden.
Wij hopen hem tussen 8.15-8.45u op ons schoolplein te ontvangen.
Ouders zijn hierbij van harte welkom.
De kinderen staan in de groep van hun eigen klas op het schoolplein. We vragen de ouders
achter de groepen kinderen te gaan staan.

Het beste kunnen de surprises op dinsdagmiddag (na schooltijd) gebracht worden op
school. Op woensdagochtend kunnen namelijk de surprises pas naar binnen als Sinterklaas
onthaald is.

Privacyprotocol HSV
Graag willen wij ons privacyprotocol onder de aandacht brengen.

Deze kunt u vinden op onze website onder het kopje 'ouderinformatie'.
www.willemsparkschooldenhaag.nl

Tips

Natuur- en Techniekspektakel 2018
Iedereen is van harte welkom op het Natuur- en Techniekspektakel op zondag 25
november tussen 12.00 en 16.00 uur. Een feest voor kinderen, vol activiteiten over natuur
en techniek.
Dus kom gezellig samen met je vrienden, vriendinnen en familie
De toegang is gratis!
Ga op kleinebeestjessafari, trap al fietsend een lekkere smoothie en speel met technische
speeltoestellen, gemaakt door PABO-studenten. Zo is er voor iedereen wel wat te doen.
Het feest begint om 12:00 u. met een spannende openingsact.
Zorg dat je erbij bent!
Plaats:
De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75 Den Haag
Tijdens het feest kun je een aantal activiteiten van de “50-dingenkaart” doen.
Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/nme en daarna op de button
Ga mee Naar Buiten!

Voorleesexpress zoekt vrijwilligers
Als voorlezer lees je wekelijks voor aan kinderen met een taalachterstand. Je komt 20 keer
bij het gezin thuis op een vast moment. Als voorlezer laat je kinderen én ouders
kennismaken met interactief voorlezer, boekjes en verhalen.
Samen met het gezin kijk je hoe het voorlezen het best past in hun thuissituatie. Je wordt
daarbij begeleid door een coördinator. Je krijgt een training interactief voorlezen.
Coördinatoren gezocht
Als coördinator begeleid je voorlezers en hun gezinnen. Samen met hen kijk je hoe het
voorlezen een plek kan krijgen in de thuissituatie. Je organiseert bijeenkomsten met jouw
voorlezers en je bezoekt af en toe de gezinnen. Voor je aan de slag gaat, krijg je een training.

Meer weten of meedoen?
www.voorleesexpress.nl
denhaag@voorleesexpress.nl
06 43395281

