Agenda
Vrijdag 21 februari
Studiedag team
Alle kinderen zijn vrij

Maandag 24 t/m 28 februari
Voorjaarsvakantie

Dinsdag 3 maart
Groep 4 naar het Kinderboekenmuseum
Groep 8 naar het Filmhuis

Woensdag 4 maart
MR-vergadering

Vrijdag 6 maart
Groep 1a naar het Kinderboekenmuseum

Dinsdag 10 maart
Groep 5/6 naar het Filmhuis

Basketball school toernooi groep 8 meiden!
Woensdag hadden we een basketbaltoernooi.
Wij (Selma, Jane, Gioia, Anna, Eveline,Tuintje en Fenna) hebben meegedaan aan
het schoolbasketbaltoernooi 2020 en zijn daarmee 3e geworden. Het eerste wedstrijdje
hebben we gewonnen met 10 punten. De tweede wedstrijd hadden we ook gewonnen met 8
punten. Toen zagen we dat we eerste stonden. De derde wedstrijd verloren we helaas en de
laatste wedstrijd wonnen we. We waren door naar de halve finale. We verloren helaas, maar
toen moesten we strijden voor de derde of vierde plek. We zijn derde geworden.
Lezen...

Na het afnemen van de avi-toetsen,in januari, zijn er heel veel kinderen avi-uit gegaan.
Gefeliciteerd allemaal!
Dit prachtige leesproces is dankzij de hulp van de ouders, die zich soms 2 keer per week
inzetten om leerlingen te begeleiden bij het lezen. Alle ouders, bedankt hiervoor.
Na de voorjaarsvakantie starten we met nieuwe leesgroepen en we hebben hiervoor nog
extra ouders nodig voor de woensdag en vrijdag van 08.30-09.00. Kunt u op een van deze
dagen en lijkt het je leuk om met een groepje leerlingen te lezen, onder het genot van
heerlijk kopje koffie, stuur dan een mail naar juf Roshni: rjhagru@hsvdenhaag.nl
Graag voor 3 maart, zodat we woensdag 5 maart weer kunnen starten.

Zonbescherming voor kinderen
De moeder van Minke, Luuk en Noud is dermatologe en deelt met ons het boekje van
Brandy en Burnie:

Een huis vol kreeftenkoppen

Zwemfun
Tijdens de schoolvakanties organiseert de gemeente Den Haag leuke activiteiten voor de
jeugd in de Haagse zwembaden. Zo ook weer in de voorjaarsvakantie van zaterdag 22
februari t/m zondag 1 maart 2020. Gemeente Den Haag wil namelijk dat zoveel mogelijk
kinderen kunnen sporten en bewegen, maar vooral veel plezier kunnen maken!
Overzicht activiteiten

Op de planning staat onder andere:
•

Discozwemmen: het licht gaat uit, de discolampen aan en zing mee met de leukste
hits.

•

Speel-in en jump-in: opblaas- en waterattracties in de sporthal en/of het zwembad.

•

Drijf-in bioscoop: dobberend op het water kijken naar de film ‘huisdiergeheimen’.

VakantiepasClub Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie is in aantocht! Leden van de VakantiepasClub hoeven zich niet te
vervelen, want de makers van de VakantiePas hebben een flink pakket activiteiten
samengesteld mét VakantiepasKorting. Bijvoorbeeld gratis naar de wedstrijd ADO Den
Haag Vrouwen – Ajax. Met korting naar de leukste films in het Filmhuis Den Haag, een
rockopera in theater Dakota of de musical Brugklas in de Leidse Schouwburg. Kakelverse
eitjes rapen in het Minirondeel, zeedieren spotten bij Sea Life of knutselen bij Zinderin. En
als klap op de vuurpijl: helpen om de volgende VakantiePas te ontwerpen!
Basisschoolkinderen kunnen zich via de website vakantiepas.nl gratis aanmelden als
VakantiepasClublid. Zij krijgen dan twee weken vóór elke schoolvakantie een e-mail met
kortingsbonnen en een link naar de website waar de activiteiten beschreven staan.
Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl

