Agenda
Woensdag 19 december
18.00u Kerstdiner
Inloop vanaf 17.45u via de kleuteringang

Vrijdag 21 december
Kerstviering voor alle kinderen
& 12.30u begint de kerstvakantie

Kerstvakantie t/m 4 januari

Dinsdag 8 januari
18.30u MR-vergadering

Koor en Orkest vanavond
We vinden het heel leuk dat er weer zoveel kinderen meedoen met het koor en de twee
orkesten! Kinderen uit groep 5-7 hebben een orkest gevormd en groep 8 heeft een orkest.
De afgelopen twee weken is er flink geoefend.
Het koor en orkest spelen bij binnenkomst tussen 17.45 uur 18.00 uur.
Voor de koor- en orkest leden: graag om 17.00 uur aanwezig en dan oefenen we nog een
keer. De school is dan alleen voor deze leerlingen open. Jullie worden welkom geheten bij

de hoofdingang (bij het kantoortje van Jolanda). De hapjes kunnen in de klas gezet worden.
Voor de orkestleden: Instrument, muziek en lessenaar mee!
Vrijdagochtend tijdens de kerstviering zingt het koor nog een keer met het orkest. Ook
vrijdag instrumenten mee!
Binnenkomst
De kleuteringang aan de achterkant van het gebouw is de entree vanavond.
De deuren gaan voor iedereen open om 17.45 uur. De ouders kunnen dan hun kinderen naar
de klas brengen en het eten bij het buffet zetten. Bij binnenkomst worden jullie welkom
geheten door ons koor en orkest. Zij spelen en zingen in het speellokaal. Het is de bedoeling
dat jullie hier rustig luisterend & genietend langs lopen en dan direct naar de klas gaan.
In verband met de soep en de glühwein voor de ouderborrel, is het helaas niet mogelijk om
in onze keuken eten op te warmen.

Fietsen
Let op! In verband met de brandveiligheid, buren en de partytent verzoeken wij jullie
vriendelijk de grote en kleine fietsen hier te plaatsen:
- tegen de hekken van de Cantaloupenburgspeeltuin (behalve voor de hekdeuren)
- in de rekken naast de hoofdingang (hoofdingang is bij het kantoortje van Jolanda)
- in de fietsrekken bij de kleuteringang achter.

Het diner
Het diner start om 18.00 uur. Het eindigt voor de groepen 1 t/m 4 om 19.00 uur en voor de
groepen 5 t/m 8 om 19.15 uur. Het is de bedoeling dat na afloop de ouders zelf de kinderen
uit de klassen ophalen.

De ouderkerstborrel
Voor de ouders is er op de begane grond (in de Multifunctieruimte, teamkamer en in de
partytent buiten) een ouderborrel met Glühwein en soep. Het zou mooi zijn als jullie van
thuis een eigen mok meenemen om deze hier met wat warms te laten vullen. We willen
namelijk zo min mogelijk afval creëren. Ben je de mok van thuis vergeten, dan willen vragen
de beker te laten navullen als je meer wilt proeven van de wijn of als je een sapje neemt.
De twee soepen zullen worden verzorgd door Niels, vader van James en Emily (5). Neem
daarom wat kleingeld mee naar de borrel als je hiervan gebruik wilt maken! Een kommetje
soep kost € 3,50. De fooienpot zal worden gedoneerd aan ons goede doel.
Tijdens de ouderborrel zal er in de Multifunctieruimte een presentatie gegeven worden over
ons goede doel door Piet Bakker, de opa van Ties en Hidde.
Na afloop is voor wie dit kan met zijn of haar kersttrui - is het even mouwen opstropen om
op te ruimen zodat de school voor de volgende dag weer netjes is (de partytent kan uit
elkaar, de tafels, lichtsnoeren en kratten naar binnen).
Proost alvast op Kerst!!

Koffie?
Vanochtend bij binnenkomst in de Frederikstraat begon er langzaam wat te dagen, na een
paar stappen door het gangetje begon het al wat prominenter te knagen… we zijn iets
vergeten, maar wat-o-wat? Ietwat in gedachten verzonken, in die grijze massa op zoek naar
dat eureka-momentje, drammen de kids dat je toch echt door moet lopen… en dan, ja
hoor… de hoek om het schoolplein op en bingo, de met kerstmokkende zwaaiende
rechterarm uit het schoolraam is je aha-erlebnis. Het vergeten kleingeld, de koffie-date, het
goede doel van 2018, Opa Piet! Wie kent hem niet, Opa Piet! Waarbij? Aardbei! Die koffie
die je op de maandagochtend zóóó hard nodig hebt – om nog maar te zwijgen van de
driedubbele espresso die jou eigenlijk als enige nog soelaas kan bieden in deze laatste
dagen - die koffie gaat dus nu aan je neus voorbij. Letterlijk en figuurlijk, want als je je staat
te verbijten dat je vergeten bent het kleingeld uit de spaarpot van de kinderen te lenen
stroomt er zo’n cartoonesk geurstroompje van dat goddelijke koffiegoud onder je neus
voorbij…en dus neem je jezelf voor...stampvoetend op het schoolplein: Dit Nooit Weer!
Voor iedereen morgen: De laatste kans! Ergo plunder die spaarpotten, je geheime tweeeuro-munten-potje, en de broekzakken van manlief of vrouwlief. Munten aller ouders

verzamelt u! Morgen is er nog één keer koffie….
En om je schuldgevoel van de gemiste koffiedag af te kopen: de mokken zijn inclusief voor
een klein beetje extra! Van die über-foute kerstmokken waarvan je weet dat manlief bij
openmaken van het keukenkastje diepzuchtend een frustrerende berusting gromt, en van
diezelfde über-foute Kerstmokken waardoor jij na je eerste koffie best die Maria Carey
kerst-uithaal aandurft…totdat aan de ontbijttafel de broederlijke zusterruzie losbarst wie
zijn melk in welke über-foute Kerstmok mag drinken…en al dat plezier voor een schamele 3
euro extra.
Dus morgenochtend: Let’s Last X-mas Wham it! Groetjes Hester

Schoolschaken
In aanloop naar het schaaktoernooi voor scholen in maart 2019, willen we op de
Willemsparkschool schaaklessen organiseren voor de groepen 3 t/m 8. De lessen zijn
facultatief en zullen plaatsvinden na schooltijd. We hebben uw hulp hiervoor nodig! Zijn er
enthousiaste schakers onder de ouders die na schooltijd een uurtje kunnen helpen om de
schaakkennis van de leerlingen te vergroten? Tevens zijn we op zoek naar schaakborden en
stukken. We hebben wel een aantal borden op school, maar zullen er meer nodig hebben.
Reacties kunt u versturen naar mthaar@hsvdenhaag.nl. Alvast bedankt!

Tips

VakantiepasClub kerstvakantie Den Haag
We hebben dit jaar volgens het KNMI 7% kans op een witte kerst. Gelukkig hebben we geen
sneeuw en ijs nodig voor een leuke kerstvakantie, want de VakantiepasClub komt weer met
een gevarieerd pakket activiteiten met speciale VakantiepasKorting voor de leden.
Het Huygenspark wordt drie dagen lang een omgetoverd in de bijzondere wereld van
Carnivale, een spectaculaire mix van attracties en acts uit de tijd dat circus en kermis nog
één waren. Met onder meer een vlooiencircus, vuurvreters, steltlopers, een zweefmolen en
kop van Jut en warme hapjes.
Bij het Haags Historisch Museum kunnen kinderen in de leer bij een restaurateur en bij het
Kinderboekenmuseum kunnen ze ontdekken wat juffen en meesters doen in de vakantie.
Verder hebben we een aantal creatieve workshops en oliebollen van Vermolen in de
aanbieding. Alle activiteiten zien? Kijk dan op vakantiepas.nl.
Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub? Geef het dan gratis op
viavakantiepas.nl en maak meteen gebruik van de kortingen. VakantiepasClubleden krijgen
twee weken vóór elke schoolvakantie een e-mail met kortingsbonnen en een link naar de
activiteiten.

