Agenda
Woensdag 15 januari
Adviesgesprekken groep 8

Vrijdag 24 januari
Dode-hoekles voor de kinderen van groep 7

Een heel vers nieuw jaar ligt er op ons allemaal te wachten. We hopen dat er wensen zijn en
wensen uitkomen. We hopen dat de kinderen veel gaan lachen, veel gaan spelen, veel gaan
leren van elkaar en natuurlijk van de meester of de juf... :)
Onze wens: Een mooi WP-jaar samen!!
Samen maken we de school
Kerstborrel en...Zomerfeest
Bedankt voor de hulp bij de gezellige kerstborrel. Dat vele handen licht werk maken werd zo
maar weer eens bewezen. Leuk dat jullie er waren.
Nu gaan we ons alweer voorbereiden op het Zomerfeest. Wie heeft er leuke ideeën en wil
hierover meedenken? Welk thema zou prachtig zijn? Wie weet er een bijzonder spel of een
fascinerende activiteit die dé hit van het zomerfeest kan worden? Welke hapjes moeten er
dit jaar geproefd worden?
Graag een berichtje aan Elly van Bentem: evbentem@hsvdenhaag.nl

Opbrengst Glazen hok
Alle kinderen van onze school hebben op een leuke manier geld ingezameld voor stichting
pip, het doel was: kinderen die geen kinderfeestje kunnen vieren maar het wel verdienen.
We hebben bijv: statiegeld opgehaald, koekjes gebakken, klusjes gedaan en een paar

meiden: Gioia, Fenna en Anna van groep acht hebben piano gespeeld enz….
Die meiden die met de piano geld hebben verzameld zijn zelf ook naar het glazen hok
gegaan om het geld te geven aan stichting pip.
Stichting pip heeft die meiden geïnterviewd en uiteindelijk hebben zij het geld gegeven het
eindbedrag van onze school was €791,66
We vonden het allemaal heel leuk om te doen, omdat het 1. Gezellig is en 2. Je maakt die
kinderen waarvan de ouders het bijv niet kunnen betalen heel erg blij.
Met vriendelijke groet,
Gioia, Fenna, Anna en de hele Willemsparkschool

Leuke p.s. We hebben van Stichting PIP gehoord dat 71 kinderen nu een kinderfeestje
kunnen houden!! Dank jullie wel allemaal.

Nieuwe gymmeester
Deze week is onze nieuwe gymmeester, Mark Böcker gestart.
Mark, wij wensen je veel succes!!
Wie is hij?
Mijn naam is Mark Böcker. Ik ben 24 jaar oud en ik ben geboren in Colombia. 4 jaar
geleden heb ik de HALO (Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding) afgerond. Ook
ben ik op maandag en vrijdag werkzaam op Het Lichtbaken in Loosduinen. Het werken met
kinderen motiveerde mij om te gaan lesgeven. Dat in combinatie met sport, zorgt ervoor dat
ik ontzettend veel plezier heb om als gymdocent te werken! Ik kijk erg uit naar komend jaar
op de Willemsparkschool!

Overblijfbijdrageherinnering
Door middel van dit bericht willen we de overblijfbijdrage en het betalen ervan onder jullie
aandacht brengen. We hebben gemerkt dat nog niet alle ouders de bijdrage hebben
overgemaakt. Zou je binnenkort willen nagaan of het al is overgemaakt of niet?

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”. Wil je bij betaling s.v.p. de naam van
de betrokken leerling/leerlingen vermelden.
Ouders waarvan de kinderen later in het schooljaar zijn gestart, krijgen van de administratie
een brief met daarin het aangepaste bedrag van de overblijfbijdrage.

