Agenda
Dinsdag 1 oktober
Groep 7 gaat naar het Nationaal Theater

Woensdag 2 oktober
start Kinderboekenweek om 8.30u op het schoolplein

Woensdag 9 oktober
Studiedag. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn vrij

Vrijdag 11 oktober
Afsluiting kinderboekenweek

Bedankt ouders
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van de groepen 1 t/m 7 een geweldig schoolreisje
gehad in Blijdorp. Het was heerlijk weer, er was veel te zien en te doen.
Alle ouders die zijn mee geweest: heel erg bedankt.
Groep 8 had de hele school voor zichzelf en hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt.

Ouderavond
Wat een geweldige opkomst bij de algemene ouderavond!
Alle ouders weten nu wat er in het komende schooljaar aangeboden gaat worden aan de
kinderen. Ook zijn de schoolafspraken besproken en meegestuurd.
Denken jullie nog even aan het halen en brengen?
De kleuters worden dagelijks in de klas gebracht. De kinderen van groep 3 mogen tot de
herfstvakantie naar boven gebracht worden en de kinderen van de groepen 4 t/m 8 komen
alleen de school binnen. Alleen als ouders iets dringends willen delen met de leerkrachten,
dan lopen zij even mee naar boven. Om 15.00u brengen de leerkrachten van de groepen 3
t/m 7 de kinderen naar het plein. De kinderen van groep 8 gaan alleen naar buiten en de
ouders van de kleuters wachten buiten voor de kleuterklassen tot de kinderen naar buiten
komen.

Overblijfbijdrage schooljaar 2019-2020
Het tarief voor een heel schooljaar overblijven (10 maanden) is ook dit schooljaar € 150,00
per kind. Wij vragen jullie dit bedrag over te maken op girorekening nummer: NL36 INGB
0000 518613 t.n.v. “Overblijven RKBS Willemspark”. Jullie krijgen geen acceptgiro!
Wil je bij betaling s.v.p. de naam van de betrokken leerling/leerlingen vermelden. Wij
verzoeken het bedrag in één keer te betalen, uiterlijk vóór 1 december 2019. Je kunt het
bedrag uiteraard in ook twee termijnen betalen. Bij betaling in twee termijnen dien je de
tweede termijn vóór 1 februari 2020 te voldoen. Wil je liever het bedrag in meer termijnen
betalen, dan kun je dit afstemmen met Elly van Bentem.
Notulen
Notulen van de eerste vergadering van de MR dit schooljaar zijn op website geplaatst
(www.willemsparkschooldenhaag.nl - Over ons > oudergeleding > Notulen)
Kinderboekenweek: Op reis
Aankomende woensdag zullen de kinderen al zingend en dansend de Kinderboekenweek
feestelijk openen om 8.30u op het schoolplein.
Dit is het liedje die jullie misschien al gehoord hebben?

Reis mee!!

Planning
Naast de studiedagen en de vakanties willen we de volgende datums met jullie delen:
2/10/19 start kinderboekenweek
5/11 BOVO avond voor ouders groep 8
5/12 Sintfeest
18/12 kerstdiner voor de kinderen, ouderborrel voor de ouders
In de weken van 13 en 20 januari CITO toetsweken
15 /1 adviesgesprekken groep 8
20/2 rapporten mee naar huis
In de week van 9 maart 10/ minutengesprekken
27/3 Grote Rekendag
9/4 Paasontbijt
15, 16, 17/4 CITO eindtoets groep 8
In de weken van 1 en 8 juni CITO toetsen
22 t-m 25 juni kamp groep 8
9/7 Eindrapporten mee naar huis
14/7 Musical groep 8 (onder voorbehoud)
16/7 Afscheid groep 8
17/7 laatste schooldag, 12.30u begint schoolvakantie
Sportdag wordt begin 2020 bekend gemaakt. (i.v.m. planning sportvelden gemeente Den
Haag)
P.s. de studiedagen en het vakantierooster zijn terug te vinden op onze website onder de tab

Tips

Berichtje van Cvetanka Sozovska
Coming Saturday, 28th September , in the Theater De Nieuwe Regentes in The Hague,

between 16.30 - 22.30 there is a day of Eastern-European culture, food, music and dance,
with people living in The Hague and its surroundings, but coming from that part of the
world.
It is my great honor to be part of this day, in more occasions, presenting the traditional
cultural treasures of my native Macedonia,together with our wonderful and famous
Macedonian singer Aleksandra Popovska and the Macedonian professional dancer Elizabeta
Griovska. The day brings three blocks of program: afternoon, diner time and evening
program.
In the midday part between 17.00 - 18.00 , with Elizabeta we give a workshop of
Macedonian dance and singing. This will have its presentation at 19.15 -19.45 (after the
diner). You are very welcome to inscribe for it!
Herfstvakantie: Zwem4Daagse in de Haagse zwembaden
De Haagse zwembaden organiseren deze herfstvakantie (21 t/m 25 oktober 2019) opnieuw
een sportieve activiteit: de Haagse Zwem4Daagse. Tijdens dit event zwemmen deelnemers 4
dagen een afstand van 250, 500 of 1000 meter per dag. Als beloning voor deze prestatie
krijgt iedereen op de laatste dag een echte Zwem4Daagse-medialle. De Zwem4Daagse is een
mooie mogelijkheid om uw kind(eren) zwemvaardig te houden. Voor deelname is een
zwemdiploma A verplicht. Doet u mee, samen met uw kinderen? U geeft zich eenvoudig op
via Zwem4daagse.nl
Meedoen kan dagelijks in de volgende zwembaden:
Blinkerd
uur

11.00 - 15.00 uur (ma, do en vr), 12.00 - 17.00 uur en 20.45 - 22.00
(di) en 12.00 - 13.00 uur en 19.00 - 21.30 uur (wo)

Waterthor

08.30 - 10.30 (ma t/m vr)

Hofbad

11.00 - 12.30 (wo van 10.00 - 11.30)

Zuiderpark

08.30 - 10.00 (ma t/m vr)

Houtzagerij

15.00 - 17.00 (di van 14.30 - 16.00)

Overbosch

08.15 - 09.45 (ma, di, wo en do)

Let op: I.v.m. de veiligheid en voor het zwemplezier van alle deelnemers, is een
maximumaantal mensen dat zich kan inschrijven per zwembad. Wilt u zeker zijn van

deelname, wacht dan niet te lang met uw registratie. Graag tot ziens tijdens de
Zwem4Daagse!
Kletskoppen Kindertaalfestival
Hoe werkt dat eigenlijk, leren praten? Op zondag 29 september kom je daar spelenderwijs
achter tijdens het Kletskoppen Kindertaalfestival in de Centrale Bibliotheek. Een gratis
wetenschapsdag voor het hele gezin, vol interactieve demonstraties, leerzame spelletjes,
(meertalige) voorleessessies! Daarnaast is er de muziekvoorstelling Dikkie Dik en de
taart en zijn er workshops en optredens van kinderboekenschrijver Annemarie Bon en
rapper Tyler Koudijzer. Het volledige programma vind je op: www.kletskoppenfestival.nl
Het Kletskoppen Kindertaalfestival is een initiatief van de Radboud Universiteit en het Max
Planck Instituut voor Psycholinguïstiek, allebei te Nijmegen, waar zij het festival twee keer
eerder organiseerden. De Nationale Wetenschapsagenda haalt het festival nu naar Den
Haag.
Dus heb je zondag 29 september nog niks te doen? Kom dan met je kinderen tussen 12.00
en 17.00 uur gezellig langs in de Centrale Bibliotheek (Spui 68) en laat je verrassen door het
veelzijdige taalonderzoek van de Radboud Universiteit en Max Planck Instituut voor
Psycholinguïstiek.

