Agenda
Vrijdag 12 april
Vrijdag 12 april Koningsspelen

Maandag 15 april
Groep 1A gaat naar Drang studio

Dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 april
CITO eindtoets voor groep 8

Donderdag 18 april
Paasontbijt

Goede Vrijdag 19 april & maandag 2e Paasdag 22 april
Vrij

Hallo allemaal,
Mijn naam is Freija en ik zit in groep 6. Vorige week kwam Paul van Meenen op school om
met kinderen uit groep 6,7 en 8 te praten. Wij waren benieuwd hoe hij naar het
geldprobleem in het onderwijs kijkt. Het was reuze leerzaam en leuk! Hij vertelde dat hij er
alles aan doet om geld te bemachtigen, zodat er meer meesters en juffen komen die ons
kunnen helpen. Hij sprak met: Ties (gr.6), Joppe (gr.7), Teuntje (gr.7), Minke (gr.8), Fiene
(gr.8) en mij! We hebben brieven voor hem geschreven. Die zal hij aan Mark Rutte geven.
Freija Boersma
Administratie
Zoals jullie in de vorige Info hebben kunnen lezen is Annegreeth onlangs begonnen bij de
administratie.
Dit houdt in, dat Jolanda werkt op: maandag, donderdag en vrijdag. Annegreeth werkt op:
dinsdag en woensdag.
Wij willen jullie erop wijzen, dat er een nieuw email-adres is voor de
administratie: administratie@hsvdenhaag.nl
Zouden jullie deze vanaf heden willen gebruiken? Ook voor de ziekmeldingen, graag dit
email-adres in cc vermelden.
Opbrengst wandelen voor water
Er zijn nog twee bedragen binnengekomen van €10,00 en €69,00. Het totale opgehaalde
bedrag is dus geworden: € 1180,40. Wat een geweldige opbrengst! Dit bedrag is zelfs nog
zonder de verdubbeling van Wilde Ganzen.

Vakantierooster
In deze Info kunnen we het vakantierooster voor volgend schooljaar (2019-2020) bekend
maken. De studiedagen zijn nog niet ingepland. Deze datums volgen later.

Vakanties en bijzondere dagen 2019- 2020
Prinsjesdag

17 september

Herfstvakantie

21 t/m 25 oktober

Kerstvakantie

23 december t/m 3 januari

Voorjaarsvakantie

24 t/m 28 februari

Pasen

10 t/m 13 april

Meivakantie

27 april t/m 8 mei

Hemelvaart en vrijdag na Hemelvaart 21 en 22 mei
Pinksteren

1 juni

Zomervakantie

20 juli t/m 28 augustus

Extra middagen om 12.30 uur uit
Sinterklaas

5 december

Middag voor de kerstvakantie

20 december

Middag voor de voorjaarsvakantie 21 februari
Middag voor de zomervakantie

17 juli

Koningsspelen
Voor 12 april zullen de groepen 7 en 8 de Koningsspelen voor de HELE school
organiseren. Alle kinderen mogen gekleed komen in rood/wit/blauw of oranje zodat meteen
de feestsfeer aangewakkerd wordt.
We beginnen de dag (8.30uur) buiten op het speelplein met het liedje van Kinderen voor
Kinderen 'Pasapas'. Dit betekent dus samen dansen en zingen door de kinderen op het plein
(en natuurlijk mogen de ouders stiekem of heel zichtbaar en hoorbaar mee doen). Om veel
dansruimte voor de kinderen te creëren, willen we vragen of de ouders aan de zijkanten op
het schoolplein willen staan om vandaar hun kinderen te bewonderen.
Zin om thuis ook te oefenen? Met één druk op de knop....

Pasapas

Voetballen voor schooltijd
Willen de ouders van de kinderen die voor schooltijd willen voetballen hun kinderen vragen
niet tegen het hek te schoppen?
Het hek zit vast in de muur van een woonhuis en het geluid van de harde ballen 's morgens
vroeg zorgt voor onnodig overlast. In de pauzes is het geen probleem.

Muzieklessen
De muzieklessen die de groepen 5 t/m 8 de afgelopen weken hebben gekregen zijn een groot
succes. Het leverde enthousiaste kinderen, gezang, roffelende ritmes en veel vrolijkheid op.
Volgende week alweer de laatste muziekles voor deze groepen en dan starten na de
meivakantie de muzieklessen voor de groepen 1 t/m 4.

MR vergadering
Op 15 april is er een MR vergadering. Ouders die vragen hebben voor de MR-leden kunnen
deze voor die tijd mailen naar mr-willemspark@hsvdenhaag.nl .

Paasontbijt
Samen ontbijten op school, dat is pas leuk!
Dat doen we op de Willemsparkschool gezellig met een Paasontbijtje. De kinderen gaan in
de klas een lootje invullen en vinken aan wat ze graag eten als ontbijt op donderdag 18 april.
Binnenkort zullen de lootjes getrokken worden en mee naar huis worden genomen. Het is
leuk als het ontbijtje feestelijk versierd wordt. De school zal de drinkbekers vullen.
Duurzame bekers
Alle klassen hebben sinds deze week gekleurde bekers gekregen. Deze bekers gaan we
gebruiken in plaats van wegwerpbekers, bij bijvoorbeeld het paasontbijt of het zomerfeest.
Hiermee zijn we weer een stukje duurzamer. Daar zijn we blij mee!

