Agenda
Vrijdag 8 november
Start de week van de mediawijsheid

Donderdag 14 november
Groep 7 gaat naar Escher

Vrijdag 15 november
Groep 1a gaat naar het Kinderboekenmuseum

Woensdag 20 november
Groep 2 gaat naar het Laaktheater

Vrijdag 22 november
Studiedag. Alle kinderen zijn vrij

Nieuwe leerkrachten
Vanaf 1 november zullen er in verschillende klassen nieuwe leerkrachten komen.
In groep 1a zal juf Anita Bontekoe op donderdag komen werken. Zij is een bevoegd
leerkracht en heeft al een keer ingevallen in groep 2. Afgelopen maandag heeft zij een
dagdeel meegedraaid met juf Sandra. Zij heeft er veel zin om wekelijks met de kleuters van
groep 1a aan het werk te gaan.
In groep 3 zal juf Roshni vanaf komende week 5 dagen werken. Meester Pieter gaat
namelijk in verband met het vertrek van een leerkracht op de HSV Nassaulaan nu de
woensdagen op de HSV Nassaulaan werken. Binnenkort gaan we nog een afscheidsfeestje
organiseren voor meester Pieter.
Juf Siglien is met zwangerschapsverlof. Op dinsdag en vrijdag zal zij worden vervangen
door juf Helen, een collega van de HSV Nassaulaan die net terug is van een
zwangerschapsverlof. Op dinsdag zal meester Robin nu alle ICT taken uitvoeren, die
voorheen door meester Pieter en meester Robin samen werden gedaan.
In groep 7 is juf Ineke weer 4 dagen aan het werk. Op maandag zal meester Harm in groep
7 staan, juf Ineke op de andere dagen.
In groep 8 zal op donderdag juf Siglien worden vervangen door meester Harm.
In de volgende Info zullen juf Anita en juf Helen zich voorstellen.
Wij wensen alle (nieuwe) collega's een fijne tijd op de Willemsparkschool toe.

Muzieklessen
Vanaf maandag 11 november krijgen de groepen 1a en 1b ook muzieklessen van meester
Gido. Bovendien is er dan ook nog tijd voor extra muzieklessen voor de groepen 7 en 8.
Na de voorjaarsvakantie zullen de muzieklessen voor de groepen 7 en 8 alleen naar groep 8
gaan, zodat er extra geoefend kan worden aan de musical.

Een terugblik en vooruitblik met de MR!
Aan het einde van vorig schooljaar (2018-2019) hebben we met de MR eens goed gekeken
wat we allemaal besproken en bereikt hebben afgelopen schooljaar. We doen dit natuurlijk
voor de kinderen, de ouders, de school en het team. Hierbij een kort overzicht, zodat u
allemaal wat meer inzicht krijgt in de werkzaamheden van de MR.
• Er is veel tijd besteed om zaken duidelijk te krijgen, zoals de financiële inzichten in

de ouderbijdrage.
• Extra potje om leuke activiteiten met de klas te doen.
• Muzieklessen doorzetten komend jaar.
• De Engelse les is regelmatig besproken en daarbij ook de nieuwe methode.
• Overblijf is besproken en hier wordt naar gehandeld.
• Brandweer/veiligheid, alarm staat gekoppeld aan de centrale.
• Strategisch beleidsplan, schoolplan, jaarverslag besproken en terugkoppeling naar

Ingrid.
• Schaken is dit jaar met succes geïntroduceerd mede dankzij juf Marlous.
• Studiedagen/vakantieroosters: hierbij hebben we bijvoorbeeld de vrijdag voor de

voorjaarsvakantie vrij kunnen regelen.
• Tv beleid: inzichtelijk is gemaakt wat er, wanneer wordt gekeken in de groepen.

Dankzij een fijne samenwerking tussen ouders van de MR geleding, leerkrachten en
directie hebben we de bovenstaande punten bereikt. Daar zijn wij als commissie erg
tevreden over.
Uiteraard kijken we ook vooruit! We hebben ondertussen twee MR-vergaderingen gehad
en richten ons dit jaar (2019-2020), onder andere, op onderstaande zaken:
• Financiële zaken blijven we bespreken. Hoe gaat het dit jaar?
• Jaarplan, wat staat erin en hoe gaan we dat bereiken? Kunnen we hierbij kennis en

hulp van ouders inschakelen?
• Hoe kunnen we de 21e -eeuwse vaardigheden zo goed mogelijk in ons onderwijs

implementeren en op welke termijn?

• Het lerarentekort, hoe staat het ermee op onze school? Hoe gaan we ermee om?
• Activiteiten zoals schaken, wat kunnen we dit jaar doen? Hoe kunnen we dit

organiseren?
• Overblijf afspraken, blijven we bespreken.

Uiteraard wordt de inbreng van ouders steeds op de eerstvolgende vergadering besproken,
dus schroom niet te mailen naar mr-willemspark@hsvdenhaag.nl. Of benader iemand van
ons persoonlijk, dat kan natuurlijk ook! De notulen zijn binnen twee weken na een
vergadering te vinden op de website.
Met vriendelijke groet,
De MR-commissie

Even voorstellen...
Ik ben Harm Berger, 34 jaar en sinds maart 2018 getrouwd met Bregtje. Van augustus
2006 tot en met juni 2017 heb ik als leerkracht in het basisonderwijs gewerkt. Hierna heb
ik tot november 2018 binnen het Leger des Heils gewerkt. Sinds januari 2019 ben ik weer
terug in het basisonderwijs. Dit is mijn eerste jaar binnen de Willemsparkschool. Op de
donderdagen en de vrijdagen sta ik voor groep 7.

En ook...
Hello! My name is Thaïs. I am the English teacher of Groep 2 at the Nassaulaan and
recently was appointed the position of English teacher at the Willemsparkschool for which
I am really excited for. I was born in France and raised as a Third Culture Kid in the
Netherlands and attended international schools, as well as the international PABO (NHL
Stenden). My experience enables me to better understand the children I am teaching, not
only from a linguistic, but also cultural standpoint. Learning a foreign language should be
challenging and fun and the experiences provided should be designed to respond to each
child’s interests, needs and motivations, which I strive to ensure during each of my lessons.

Mailadressen en telefoonnummers
Veel ouders hebben na de kennismakingsgesprekken het 'leerlinggegevensformulier'
gecontroleerd. Dat is prettig omdat het bijvoorbeeld belangrijk is dat we jullie snel kunnen
bereiken als iets met je kind gebeurd is. Ook willen we in ons nieuwe
leerlingadministratiesysteem, ParnasSys, alle gegevens kloppend hebben staan. Mocht het
zo zijn dat je het formulier nog niet gecontroleerd hebt, vraag dan aan Annegreeth of
Jolanda of je in de map mag kijken of de gegevens kloppen. Zijn telefoonnummers
veranderd? Is er een e-mailadres gewijzigd? Pas verhuisd en een nieuw adres? Laat het ons
weten.

Sinterklaas
Sinterklaas is binnenkort weer in het land. Ook dit jaar bezoekt hij de Willemsparkschool
en hij heeft een verzoek aan alle leerlingen. Zet jezelf op de foto met Sinterklaas, een van
zijn Pieten, de stoomboot of het paard etc. én stuur deze selfie
aan sintselfie@gmail.com. Wij plaatsen dit op een website die beveiligd is met een
paswoord.
Hierbij vragen we jullie toestemming voor twee zaken:
1. Geef je toestemming om de selfies van jouw kind(eren) te publiceren op een met
paswoord beveiligde website? Na het Sinterklaasfeest verwijderen we de website weer
2. Geef je toestemming om de Selfies van jouw kind(eren) in de school op te hangen?

We hebben jouw hulp hard nodig bij het versieren van de school op 15 november van 13:00
tot en met 15:00 uur. Kun je ook? Kun je ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar
Sandra: svbennekom@hsvdenhaag.nl voor 12 november 2019? Alvast hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Sinterklaas commissie Willemspark
Willemsparkschool-app
Net voor de zomervakantie is onze nieuwe Willemsparkschool-app gelanceerd. Inmiddels
zijn vele ouders al gekoppeld, een enkeling nog niet. Ben je nog niet gekoppeld? Graag
doen. Bij nieuwe leerlingen kan het trouwens even duren voordat de koppeling mogelijk is.

Tips

Thuis oefenen
Meester Dirk-Jan heeft een leuke tip als je thuis wilt oefenen met je kind met bijvoorbeeld

rekenen of klokkijken. De volgende website heeft heel veel gratis oefeningen en je kunt
bijvoorbeeld aanklikken in welke groep je kind zit zodat de oefening afgestemd kan zijn op
het niveau van je kind:
https://wijzeroverdebasisschool.nl/

Saint Martin (Sint Maarten)

11 November 2019, 17.30
On Monday 11th of November we celebrate Saint Martin at Clubhuis Cantaloup. You
are welcome at 17:30 hours, there will be snacks for a small fee. Supplies are limited so be
there on time!
At 18:00 we will start walking from the clubhouse all together in various
groups (accompanied by parents) along the houses. Don't forget to bring your own lantern
and a wear a warm coat! No registering in advance needed.
Would you as a resident like to welcome a group of children who will sing the Saint
Maarten songs in front of your door? Please place a light in front of your window
on from 17:45 and have some candy (or something healthy) prepared as a small treat for
the kids. We will walk through Cantaloupenburg, Christinalaan, Kerkstraat, Prinses
Mariestraat, Schelpkade and Schelpstraat.

