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

Donderdag 30 januari stakingsdag
Groepen 3 t/m 8 vrij
Kleuters hebben wel een schooldag

Vrijdag 31 januari staking/ studiedag
Alle kinderen vrij

Verkeer en School
Gisteren mochten we namens Gemeente Den Haag een e-mail rondsturen om de schoolzone
rondom onze school te evalueren. Ook de leerlingen van de groepen 7 en 8 zullen
uitgenodigd worden om in de klas het verkeer in onze straat, voor onze hoofdingang onder
de loep te nemen.
De hoofdingang van onze school is in een drukke winkelstraat en wij willen natuurlijk graag
dat onze kinderen veilig op school kunnen aankomen en ook na schooltijd weer veilig
kunnen vertrekken. Graag vragen we jullie mee te denken met de gemeente en jullie geluid
te laten horen. Dit kan door het invullen van de enquête. Door te klikken op onderstaande
knop word je doorverwezen naar de enquête. Onze school is te vinden onder 'basisschool
Willemspark'.

Verkeer en School-enquête

De grootste drukte en 'onveiligheid' bij onze school is natuurlijk het moment van
wegbrengen en ophalen. We willen daarom ouders, oppas, opa's en oma's vragen de
auto's niet op de drie parkeervakken voor de hoofdingang te parkeren bij het afzetten
van de kinderen. Willen jullie, ouders, dit ook doorgeven aan de 'wegbrengers' en
'ophalers'? Daarnaast valt op dat soms auto's vlakbij de hoofdingang even stil staan
om kinderen af te zetten. Als een kindje aan komt fietsen is het een hele uitdaging om
achterom te kijken, hand uit te steken, vriendjes te begroeten, tegemoetkomend
verkeer voor te laten gaan, naar mama of papa te luisteren - en als dan ook nog een
deurportier plotseling open kan gaan...ai. Beter is het om een paar honderd meter

verderop te parkeren bij het wegbrengen en ophalen.
We houden trouwens de wijkagent op de hoogte dat mensen uit de buurt of winkelend
volk op onze parkeervakken parkeren.
Geen schaakles volgende week donderdag (30 januari)
Omdat de kinderen volgende week donderdag niet op school zijn in verband met de staking,
gaat de schaakles helaas niet door.
IPC
Momenteel krijgen de leerkrachten extra scholing voor IPC.
Gisteren zijn de leerkrachten van de groepen 1 en 2 naar Delft geweest voor een cursus
'Spelend leren'. In februari worden er door een begeleider van IPC Nederland en Christine
,als IPC-coördinator, klasbezoeken afgelegd en op woensdag 5 februari zal er een
studiemiddag zijn voor alle teamleden.

Hét schaaktoernooi
Een korte impressie van het schaaktoernooi van zondag 19 januari, opgesteld door
James (Groep 5):
Ons Willemspark schaakteam ging naar de kameleon bij het Zuiderpark,
daar werd een schaaktoernooi gehouden.
Daar zagen wij juf Marlous en ook Olivier.
Wij hadden allemaal de eerste wedstrijd verloren, maar toen ging het beter. Want
we wonnen er een beetje meer dan eerst.
Mic was topscoorder en kreeg een medaille.

En we waren gëeindigt op de 7e plaats van de 23 teams.
En we hebben het allemaal leuk gehad.

