Agenda
Vrijdag 22 november
Studiedag. Alle kinderen zijn vrij
Donderdag 5 december Sintfeest
Alle kinderen om 12.30u vrij

Vrijdag 6 december
School in kerstsfeer brengen

Het nieuwe aanmelden
De procedure voor het aanmelden van kinderen bij een basisschool is in Den Haag sinds 1
oktober 2016 op een aantal punten veranderd. Deze veranderingen zijn doorgevoerd naar

aanleiding van evaluaties met ouders over het EénAanmeldleeftijd-systeem én door de Wet
op primair onderwijs. We willen jullie als ouders graag informeren zodat er geen bot
gevangen wordt. Broertjes en zusjes van kinderen die bij ons al op school zitten, dienen ook
te worden aangemeld in het eerste cohort nadat ze op hun verjaardag drie jaar zijn
geworden. Aanmelden gaat door het inleveren van een aanmeldingsformulier die Gemeente
Den Haag per post heeft opgestuurd. Let op: het formulier kan alleen ingeleverd worden in
de specifieke aanmeldperiode (cohort). Op onze website vind je de datums van
de aanmeldperiodes. Wij kunnen per aanmeldperiode zes of zeven kinderen toelaten en
broertjes en zusjes hebben voorrang.

Animatie over het aanmelden

Sint Selfie
Dit jaar wordt de Sint in een modern jasje gestoken. Hij noemt zichzelf Sint Selfie en maakt
dan ook graag selfies met zijn Pieten, het paard, de stoomboot, zakken vol cadeaus, lieve
kinderen etc.
Sint Selfie wil heel graag aan jullie kinderen vragen of zij ook een selfie maken met
Sinterklaas, een Piet, een schoen voor de open haard, het paard of iets anders
Sinterklazerigs.
De foto's kunnen de kinderen (eventueel met uw hulp als ze wat jonger zijn) sturen
naar: sintselfie@gmail.com. De foto's worden dan opgehangen in het lokaal en met uw
toestemming geplaatst op de website: https://sintselfie.wixsite.com/sintselfie
Password: Sintselfie2019
De website is afgeschermd met een password en we vragen u dan ook het password alleen
voor uzelf en uw kinderen te houden. Op de website staan al enkele foto's zo heeft u een
beetje een idee hoe het eruit gaat zien.
Wij hopen op veel inzendingen.
groetjes,
Het Sint Selfie Comité

Dé vierdag
Op zijn verjaardag, donderdag 5 december, zal Sinterklaas met een
aantal van zijn Pieten onze school komen verrassen. Zij zullen in de
ochtend rond 8.30 uur arriveren en we hopen dat de kinderen en de
ouders op het schoolplein naar hen uit zullen zien.
Nog een kleine mededeling voor de kinderen die dit jaar surprises
maken:
Surprises breng je op woensdag 4 december mee naar school! Lastminute-finishing-touch-knutselen is dus op dinsdagavond ;)

Bereikbaarheid
Vorige week woensdag en donderdag was de school telefonisch en digitaal onbereikbaar.
Door werkzaamheden bij een van onze buren was de glasvezelkabel beschadigd. Excuses
hiervoor.

Even voorstellen; mijn naam is Helen Harent en sinds 2012 ben ik werkzaam bij de HSV,
locatie Nassaulaan. In 2012 heb ik tevens de PABO aan de HHS afgerond. Inmiddels heb ik
ook de basisopleiding tot gedragsspecialist afgerond en ben ik bevoegd gymleerkracht.
Afgelopen zomer ben ik moeder geworden van een heerlijke dochter: Juul. Samen met haar
en mijn partner Roel woon ik in Den Haag.
Naast de nieuwe uitdaging als moeder, vind ik het ook leuk een nieuwe uitdaging aan te

gaan op de Willemsparkschool. Ik zal hier (voorlopig) op dinsdag en vrijdag werkzaam zijn
in onder andere groep 5. Op maandag werk ik op locatie Nassaulaan als groepsleerkracht in
groep 3. Als leerkracht vind ik het leuk om samen met leerlingen op zoek te gaan naar
manieren om te leren, waarbij ik vakken als taal en rekenen het liefst combineer met mijn
lievelingsvakken; buitenspelen en gym.
In mijn vrije tijd hockey ik bij Groen-Geel, ga ik ontzettend graag skiën en bak ik zo nu en
dan een taart. Ook ben ik zowel in de winter als in de zomer vaak op het strand te vinden. Ik
ben bereikbaar op hharent@hsvdenhaag.nl.
P.s. In de volgende Info zal ook juf Anita (groep 1a) zich voorstellen.
Kerstfeest
Wie heeft er op vrijdag 6 december een momentje (maakt niet uit hoe laat - 's morgens of 's
middags) om ons te helpen met de school in Kerstsfeer te brengen?
Door te klikken op onderstaande knop, vind je een invulschema waarin overzichtelijk is
waar wij jullie hulp vragen voor het kerstfeest.

Kersthulp

Schaken op school
Schaken is superleuk! Vorig jaar zijn we gestart met schaken bij ons op school ter
voorbereiding op het scholenschaakkampioenschap. Het was een groot succes en graag
willen we dat ook dit jaar weer voortzetten!
Juf Marlous heeft een gesprek gehad met Eric van der Marel over schaaklessen na
schooltijd. De facultatieve lessen gaan plaatsvinden op de donderdagen van 15.15u tot

16.15u. De eerste les is op donderdag 12 december. In totaal zullen er 15 lessen zijn en kan er
geëindigd worden met een eigen schaaktoernooi als enthousiasme is gaan borrelen. Het
scholenschaakkampioenschap vindt plaats op woensdagmiddag 18 maart 2020. Op
donderdag 28 november komt Eric trouwens in de klassen voor een kort praatje over de
naschoolse schaaklessen.
Doe mee!
Dit jaar hebben we plek voor 20 kinderen uit de groepen 3 t/m 8 en het maakt niet uit of je
een beginner bent of al gevorderd.
Vertrek gymleerkracht naar Azië
Helaas voor ons gaat Meester Dave, onze gymleerkracht, vanaf januari 2020, de liefde
achterna in Azië en zal hij daar gaan wonen en werken.
Dit betekent dat wij op zoek zijn naar een nieuwe gymleerkracht voor de kinderen. Mochten
jullie iemand kennen die interesse heeft en bevoegd is om gym te geven aan de groepen 3
t/m 8, laat het ons weten: evbentem@hsvdenhaag.nl .
Alvast bedankt. Binnenkort verschijnt de advertentie op de website van de school.
MR
Vanaf vandaag staan de notulen van de laatste MR-vergadering op onze website:
www.willemsparkschooldenhaag.nl

Schoolvoetbaltoernooi
Op woensdag 13 november 2019 hebben een aantal kinderen uit groep 8 meegedaan
aan het schoolvoetbaltoernooi.Toen we aankwamen op het veld scheen de zon
gelukkig een beetje, maar aan het einde ging het tijdens de laatste twee wedstrijden
wel nog regenen. Ondanks de regenen vonden we het nog erg leuk en bleven we ons
best doen.Uiteindelijk zijn de meiden van groep 8 2de geworden van alle
meisjesteams en de jongens zijn 3de geworden van alle jongensteams. Maar niet
getreurd, want de meiden zijn van alle meisjes die meededen die dag eerste
geworden met de fair play prijs.

Tips

Sintaklaas, Zondag 24.11.2019
Op zondag 24 november komt Sinterklaas ons eigen Clubhuis bezoeken. Vanaf 11:00 uur
mogen de kinderen liedjes zingen voor de Sint, en we verwachten hem rond 11:30 met zijn
Pieten en een zak vol cadeautjes. Voor 6 euro per kind zorgen wij voor een lekker drankje;

de Sint zorgt voor de rest ;-).
We hebben maar 30 plekken, dus geef je kinderen snel op via het webformulier !

