Agenda
Dinsdag 10 september
19.30u MR-vergadering

Maandag 16 september
Studiedag, alle kinderen vrij

Dinsdag 17 september
Prinsjesdag, alle kinderen vrij

Donderdag 19 september
Algemene Ouderavond
19.00-20.00u Groep 1-4
20.15-21.15u Groep 5-8

Vrijdag 20 september
Schoolreisje voor groepen 1-7

Weer zien
Hartelijk welkom terug op school iedereen!! We hebben al allerlei vakantieverhalen mogen
horen en we zijn blij jullie weer te zien. Benieuwd zijn we ook naar wat dit nieuwe

schooljaar gaat brengen...wat gaan jullie leren; hoeveel muziek gaat er klinken, hoeveel
zweetdruppels (door de gym bijv.) gaan er gelaten worden; welke Engelse woorden gaan
jullie spreken; hoeveel lachsalvo's gaan er bulderen; wat voor moois gaat er gemaakt
worden; op welke rekensommen zal er gekraakt worden???

Welkom ook alle nieuwe kinderen:
Tobi, Casper, Selah en Asya (groep 1a), Teun en Alexya (groep 1b), Do-Janne (groep 2),
Rayan, Hugo en Despina (groep 3), Heri en Gilberte (groep 4), Anna-Bo (groep 5), Vladi,
Kati en Letenicy (groep 6). We hopen dat jullie je hier snel thuis zullen voelen.

Welkom nogmaals aan de nieuwe leerkrachten:
Sandra (groep 1a), Ineke en Harm (groep 7), Gido (muziek op dinsdag), Dave (gym op
woensdag en donderdag), Wilma Tuin (Engels gr. 5/6 op maandag en gr. 7/8 op vrijdag)!
We hebben al het volle vertrouwen dat het een fijne samenwerking gaat worden.
Mooi dat jullie er zijn!

Even voorstellen
Mijn naam is juf Wilma Tuin, bevoegd leerkracht, IB- er en RT- er.. Sinds september 2018
reïntegreer ik een aantal uur per week op de leuke Willemsparkschool.
Er is mij gevraagd of ik dit schooljaar tijdelijk op maandag en vrijdagochtend de Engelse
lessen voor de groepen 5, 6, 7 en 8 wil verzorgen. Een uitdaging die ik niet aan me voorbij
kan laten gaan.
Ons gezin heeft in Delft, Luxemburg, de U.S.A. en België gewoond en daarna vele jaren in
Brabant. Mijn man en ik wonen sinds twee jaar weer in Den Haag, waar wij geboren en
opgegroeid zijn.

Ik kijk met veel plezier uit naar het nieuwe jaar!

Tot snel!
Juf Wilma.

Aaaah....wondertje
We willen jullie aan nog iemand voorstellen en wel aan LUCAS. De vrouw van meester
Robin is op de eerste maandag van de zomervakantie bevallen en heeft onze meester een
mooie zoon geschonken. Dit is hem:

Muziekles
Dinsdag hebben de kinderen van de groepen 2 t/m 8 hun eerste muziekles gehad van
meester Gido. Het was een feest in de speelzaal. Elke keer als de deur in de schuifwand
openging, konden we mee genieten. Was de deur dicht, dan was het stil. Wel fijn voor de
kleuters die in de gang voor de speelzaal aan het spelen waren. Tijdens de muzieklessen
worden Nederlandse en Engelse liedjes afgewisseld.

Gymles
Woensdag en donderdag hebben de groepen 3 t/m 8 gymles van meester Dave.
Woensdag zagen we verhitte hoofden naar boven komen, de gymles was een succes!

Na een aantal weken zal meester Dave de gymles op woensdag in het Engels geven. Nu eerst
nog even wennen aan elkaar.
De lekkage in de damwand is in de zomervakantie verholpen, de jongenskleedkamer heeft
inmiddels een nieuwe vloer. De vloer in de meisjeskleedkamer en leerkrachtkleedruimte is
nog niet voldoende gedroogd. Wij hopen dat dit binnenkort ook allemaal weer in orde komt.
Tot die tijd verkleden de meisjes zich in de klassen en douchen lekker thuis.

Kennismakingsgesprekken ouders & leerkrachten
In de weken van 23 september en 30 september zullen de kennismakingsgesprekken
plaatsvinden met de ouders van kinderen in de groepen 2 tot en met 7. De leerkrachten
gaan jullie informeren per e-mail. In de e-mail zal een link staan naar de intekenlijst.
De kennismakingsgesprekken voor groep 8 vinden plaats op 10 en 11 september.
Oproep leesouders
Elke woensdag- en vrijdagochtend van 8.30u tot 9.00u willen wij extra aandacht besteden
aan het lezen. De kinderen van de groepen 4 t/m 6 zijn ingedeeld in hun eigen AVI niveau
en in groepjes van maximaal 4 kinderen lezen zij onder begeleiding van een ouder of
leerkracht. Vanaf woensdag 18 september willen wij weer starten met het AVI lezen.Wij zijn
op zoek naar ouders die het leuk vinden om de kinderen hierbij te begeleiden. We hebben in
totaal 21 ouders nodig. U kunt zich opgeven bij meester Robin (rmos@hsvdenhaag.nl).
Uitnodiging ouderavond
Op donderdagavond 19 september hebben we onze ouderavond. Deze ouderavond gaat over
het jaarprogramma van de groepen en vindt plaats in de klas van uw kind. De groepen 1 t/m
4 krijgen van 19.00-20.00 uur de informatie en de groepen 5 t/m 8 van 20.15-21.15 uur.
Vanaf 18.45 uur staat de koffie klaar. Welkom!

Schoolmaatschappelijk werk
Mijn naam is Esmé Sprenger en ik ben de nieuwe schoolmaatschappelijk werker (SMW-er)
op de Willemsparkschool. Ik ben de vervanger van Suzanne Dekker.
Op de dinsdagochtend ben ik aanwezig op de Willemsparkschool. Hiernaast ben ik ook nog
werkzaam op vier andere scholen in Den Haag. Zelf ben ik woonachtig in Wateringen met
mijn gezin.
In de school komen mijn gegevens en met welke vragen ik u kan helpen op te hangen in de
vorm van een flyer.
Ik hoop dit schooljaar veel kinderen (en ouders) te kunnen helpen!
MR-vergadering
Op dinsdag 10 september is de volgende MR vergadering. Als je vragen hebt of iets wil delen
met de MR wat we kunnen bespreken, mail dan naar mr-willemspark@hsvdenhaag.nl
Mocht je een foutmelding na het versturen van de e-mail ontvangen, verstuur dan je mail
naar de administratie (administratie@hsvdenhaag.nl) zodat deze doorgestuurd kan worden
naar de MR.

Tips

Kind op Koers
Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Gaby Monfils.
Sommige ouders zullen mij al kennen en sommigen nog niet. Ik heb een eigen praktijk
voor integratieve kindertherapie en werk ook voor verschillende scholen.
Waaronder ook al jaren op de Willemsparkschool.

Ik werk op school tijdens schooltijden of thuis al naar gelang de wens van u of uw kind.
De aanmelding loopt via de ouders. De therapie wordt vaak vergoed vanuit de
aanvullende verzekering.

Als ouder wil je graag dat het goed gaat met je kind. Daar wil je ook graag je best voor
doen. Toch kan het zijn dat je kind langere tijd niet lekker in zijn/haar vel zit en je komt
er niet uit.
Integratieve kindertherapie kan kinderen en ouders daarbij helpen.

Integratieve kindertherapie is een leuke kortdurende vorm van psychotherapie met
kinderen van 4 t/m 13 jaar, waarbij de verschillende therapeutische invalshoeken
worden geïntegreerd tot een behandeling op maat.
In de sessies maak ik gebruik van allerlei hulpmiddelen zoals knuffels, spelletjes,
speelgoed, interventietechnieken (o.a. metaforen, imaginaties, drama).
Om het kind optimaal te kunnen helpen sluit ik volledig aan bij de communicatievorm
van het kind. Sommige kinderen willen graag praten, maar andere zwijgen liever.

Sommige kinderen willen spelen, andere lezen liever een boekje.
Al deze kinderen hebben recht op een speciale, op hun behoefte toegespitste benadering.
Belangrijk en leidend is hierin de veiligheid die het kind ervaart en het tempo dat hij/zij
aangeeft.

Samen met het kind (en zijn ouders) wordt gezocht naar oplossingen. Naast de
wekelijkse sessies kan het voeren van een schoolgesprek, klasse-observatie meehelpen
aan de oplossing. Ouders en hun kind staan er niet meer alleen voor.

Als uw belangstelling is gewekt en u meer wilt weten ga naar mijn website of neem
gerust contact met mij op.

Praktijk voor Integratieve Kindertherapie
“Kind op Koers”
Bentinckstraat 143
2582 SV Den Haag
Tel. 06 16364977
www.kindopkoers.nl

