Agenda
Dinsdag 13 november
Groep 7 en 8 gaan naar het Museon - Mini media academie

Maandag 19 november
Groep 1/2B gaat naar het Laaktheater voor de voorstelling De Gruffalo
Groep 5 en 6 gaan naar het GEM voor de les: Wat je droomt ben je zelf.

Woensdag 21 november
Studiedag
Leerlingen van de groepen 1 t/m 4 zijn vrij

Meesterlijk Dirk-Jan
Het is echt ongelooflijk. Onze enthousiaste RT'er (en aan het begin van het schooljaar ook

meester van groep 8) -Dirk-Jan van Weert- is al 40 jaar leerkracht in het basisonderwijs.
Als team weet hij ons geregeld te verbazen en te verblijden met allerlei kennis, speelse
lesopdrachten en woordenschat. Van harte gefeliciteerd Dirk-Jan met dit jubileum!!

Beste ouders,
In de nieuwsbrief van de Willemsparkschool heeft tweemaal een bericht gestaan voor
ouders om hun behoefte aan voorschoolse opvang aan te geven.
Er zijn een aantal ouders geweest die aan Jolanda hebben gegeven dit nodig te hebben,
maar te weinig om hier ook echt mee te starten op het moment.
Een voorwaarde om voorschoolse opvang aan te bieden is een minimum aantal kinderen
vereist (8). Dit is zodat de continuïteit van deze opvangvorm kan worden gewaarborgd,
zodat we niet na een afmelding alweer moeten stoppen met deze opvangvorm. Daarnaast
moeten wij hiervoor pedagogisch medewerkers vinden die bij deze voorschoolse opvang
kunnen werken.
Via planning@2samen.nl kunt u aangeven dat u behoefte heeft/ vooraanmelding doen.

Met vriendelijke groet,
Eugenie Kops
Locatiecoördinator 2Ruiters

Sint-piet-sint-Piet-Sint-piet-piet
Jaaa! De stoomfluit horen we nog net niet, maar volgende week vrijdag zullen de
groepen 5 tot en met 8 lootjes gaan trekken!

Wie van de ouders zou er dicht in de buurt van de Sint en de Pieten willen komen? Of
het feest feestelijker willen maken? Of wie houdt er meer van glitters strooien rond
Kerst? Op onderstaande knop vind je een inschrijflijst! Van harte aanbevolen.

Inschrijflijst

Schoenenverdriet in de Willemsparkschool

Betaalherinnering overblijfbijdrage
Het tarief voor een heel schooljaar overblijven (10 maanden) is ook dit schooljaar € 150,00
per kind. Is je kind na september gestart dan ontvang je een brief met een aangepast
bedrag.
Wij vragen je/jullie dit bedrag overmaken op girorekening nummer: NL36 INGB 0000
518613 t.n.v. “Overblijven RKBS Willemspark”. Je krijgt geen acceptgiro!
Wil je bij betaling s.v.p. de naam van de betrokken leerling/leerlingen
vermelden.
Wij verzoeken jullie het bedrag in één keer te betalen, uiterlijk vóór 1 december 2018.
Het bedrag kan uiteraard ook in twee termijnen betaald worden. Bij betaling in twee
termijnen dien je de tweede termijn vóór 1 februari 2019 te voldoen. Wil je liever het bedrag
in meer termijnen betalen, dan kunt u dit afstemmen met Elly van Bentem.

Handdoekendoel
Sinds de kinderen hier op de Willemspark lekker douchen na de gymles worden
handdoeken nog weleens vergeten mee naar huis te nemen. De stapels handdoeken hebben
nu hun bestemming gevonden: ze worden naar de vogelopvang gebracht.

Tips

TV West
Nog even en Sinterklaas en zijn Pieten zetten weer voet aan wal
Ook Amerigo staat al te trappelen in zijn warme stal
TV West staat bij de Haagse intocht met camera-Pieten vooraan
Zodat alle kinderen het kunnen zien, ook die niet naar Scheveningen gaan
TV West zendt 17 november rechtstreeks vanuit Scheveningen uit
Natuurlijk met Sinterklaas en Pieten, in beeld én geluid
Om 10.30u start de uitzending op West via weg en tv
Ook de rijtour door Den Haag nemen we de hele middag LIVE mee

Sint Maarten
Op zondag 11 november vieren we Sint Maarten bij Clubhuis Cantaloup. U bent van harte
welkom om 17:30 uur, zal er snacks voor een kleine vergoeding. Supplies zijn beperkt dus
zijn er op tijd bij!
Om 18:00 beginnen we lopen van het clubhuis allemaal samen in verschillende groepen
(begeleid door ouders) langs de huizen. Vergeet niet om uw eigen lantaarn te brengen en
een draag een warme jas! Geen registratie vooraf nodig is.
Wilt u als bewoner graag een groep kinderen die de Sint Maarten liedjes in voor uw deur
zal zingen verwelkomen? Neem plaats een licht in de voorkant van je venster op van 17:45
en hebben wat snoep (of iets gezond) bereid als een kleine traktatie voor de kinderen. We
zullen door middel van Cantaloupenburg, Christinalaan, Kerkstraat, Prinses Mariestraat,
Schelpkade en Schelpstraat lopen.
Koninklijk Conservatorium Den Haag
Wil jij auditie doen voor de School voor Jong Talent Dans? Hieronder lees je welke
mogelijkheden er zijn en hoe je je hiervoor kunt aanmelden.
Er zijn verschillende audities, afhankelijk van de leeftijdsgroep:
Audities jongens en meisjes groep 4, 5, 6, 7 of 8 van de basisschool
Hieronder vindt u de audities Dansvakopleiding/School voor Jong Talent in schooljaar
2018-2019 voor schooljaar 2019-2020. Eerste auditie voor jongens en meisjes die in groep
4, 5, 6, 7 of 8 van de basisschool zitten:
Den Haag (Koninklijk Conservatorium)



15 december 2018 |10.30 uur | gemengd



19 januari 2019 | gemengd



16 februari 2019 | jongens en meisjes gesplitst



9 maart 2019 | gemengd

