Agenda
Woensdag 12 februari
Studiedag team
Kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn vrij

Donderdag 20 februari
Carnavalskleding mag mee :)

Vrijdag 21 februari
Studiedag team
Alle kinderen zijn vrij

Carnaval op school
Er komt een feestje!! De traditie bij ons op
school om Carnaval te vieren wordt in ere
gehouden!!
De kinderen mogen op donderdag 20
februari hun verkleedkleren in een tasje
meenemen. Tijdens de overblijf kunnen
ze zich dan omkleden. In de klas wordt er eerst geknutseld en iets gedronken. Daarna gaan
we in de kleutergymzaal kijken of er 'een paard in de gang in de gang staat' :)
Dit jaar zal er geen wedstrijd gehouden worden. Het was namelijk vorig jaar zo moeilijk om
de orgineelste outfit te kiezen - iedereen was zo leuk verkleed.
Wij hebben er zin in, jullie ook?
Het feestteam

Juf Ellenoor is weer terug!!
Na drie maanden heerlijk genoten te hebben van haar tijd in Australië - met haar gezin hebben we afgelopen maandag juf Ellenoor weer mogen verwelkomen bij ons op school.
Wat fijn dat ze weer vrolijk en wel terug is. Er is trouwens een reden dat haar gezicht straalt:
ze verwacht haar tweede kindje. Eind maart zal ze met verlof gaan en tot die tijd zal ze de
leerkrachten van alle groepen ondersteunen in hun taken en voor de klas staan als er
bijvoorbeeld een juf compensatieverlof heeft.
Studiemiddag IPC
Op 5 februari hebben de leerkrachten een IPC-studiemiddag gevolgd.
Daarin zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:
•

Het formuleren van doelen voor de lessen en het begeleid spelen

•

Een doelgerichte start maken van de IPC-lessen en het spel bij de kleuters

Wij hebben veel inspiratie opgedaan en gaan hiermee aan de slag.

Berichtje van Ina
Ina is sinds jaar en dag (meer dan 15 jaar) overblijfouder op onze school en ze vroeg ons
onderstaand bericht met jullie te delen:
Haagse Vrouwendag
Zo'n honderd vrouwen in Den Haag zijn dakloos. Voor hen organiseert de Kessler stichting
“Haagse Vrouwendag" op 8 maart (Internationale Vrouwendag), een verwendag. Graag wil
ik voor deze vrouwen ook iets doen door het inzamelen van beauty- en toiletartikelen.
In de voorhal (onder de tafel gevonden voorwerpen) van de Willemsparkschool zet ik een
roze bak neer waarin donaties gegooid kunnen worden. Willen jullie mij helpen inzamelen?
Het gaat om spullen als tandenborstels, tandpasta, douchegel, shampoo, maandverband,
tampons, hand- en gezichtscrème…
Mijn roze bak blijft tot met 13 februari staan. Daarna zorg ik ervoor dat de donaties op tijd
bij de Kessler stichting terecht komen.
Alvast bedankt,
Ina Schurwanz
MR
Op onze website staan de nieuwe notulen naar aanleiding van de laatste MR-vergadering.

Notulen

Schoolfotograaf
Vorig schooljaar is Jamshid (https://www.schoolfotograaf-nieuwe-stijl.nl/) een aantal
weken voor de zomervakantie de kinderen komen fotograferen. Normaal gesproken, en dat
is eigenlijk wel prettig, kwam de schoolfotograaf in september of oktober langs. Dit jaar
hebben we bedacht dat hij in het voorjaar langs kan komen, zodat we volgend schooljaar
hem weer in het najaar kunnen uitnodigen.
Hij komt: maandag 16 en dinsdag 17 maart. Informatie over op welke dag in welke groep
Jamshid komt, volgt later. Ook dit jaar is de mogelijkheid om broertjes/zusjes-foto's te laten
maken na schooltijd. Er zal een lijst komen waarop je kunt inschrijven zodat de tijd gepland
kan worden.

Schoolmelk pilot
De overheid wil alle kinderen helpen gezond te eten en ziet daarbij het belang van melk.
Daarom geeft de Europese Unie al sinds 1977 subsidie voor melk op basisscholen. Er is een
onderzoek gestart om te zoeken naar een mogelijkheid waarmee méér kinderen kunnen
worden bereikt, ouders geen eigen bijdrage meer hoeven te betalen en scholen minder
gedoe ondervinden.
Onze school is uitgenodigd om mee te doen aan deze pilot en vanaf 9 maart ontvangt onze
school elf weken lang (voor twee dagen per week) zuivel om uit te delen aan alle kinderen.
Deze zuivel wordt gebracht in grootverpakkingen van 1,5 liter en de melk kan dus mooi
geschonken worden in de klasbekers.

Broertjes of zusjes binnenkort drie jaar?
In Den Haag kunnen kinderen na hun derde verjaardag in een vastgestelde periode
aangemeld worden op een basisschool. Ouders die al een kind bij ons op school hebben
zitten, worden ook gevraagd hun driejarige kind aan te melden. Per periode hebben wij zes
of zeven plekken beschikbaar om kinderen toe te laten. Wij geven broertjes en zusjes
voorrang boven de andere aanmeldingen, maar we willen natuurlijk niet dat we ouders van
onze school moeten teleurstellen omdat er toevallig in een periode veel meer broertjes en
zusjes zijn. Daarom aan jullie de vraag om te inventariseren:
Is er in jullie gezin een kindje dat dit jaar drie jaar mag worden op zijn/haar verjaardag?
Zo ja, zou je dit willen delen met Annegreeth of Jolanda of willen mailen naar:
administratie@hsvdenhaag.nl
Alvast bedankt.

