Agenda
Vrijdag 19 februari
Studiedag - alle kinderen vrij

Voorjaarsvakantie
22 t/m 26 februari 2021

Maandag 1 maart
Eerste werkdag Lara

Beste ouder(s)/verzorger(s),
En ja, dan is het zover. Mijn laatste schooldag. Ik heb de laatste 33 jaar met ongelooflijk veel
plezier op de WP mogen werken. Veel ouders en kinderen leren kennen, veel collega's zien gaan
en komen. Een oude, tijdelijke en nieuwe school meegemaakt. Bij het nieuwbouwproces van begin
tot het eind betrokken geweest. En supertrots dat dit gebouw is geworden wat we hadden
gehoopt. Er is een geweldig team en een bevlogen directeur die de kinderen met veel liefde,
humor en creativiteit laat groeien.
Ik wil alle ouders bedanken voor hun lieve woorden de afgelopen weken. Soms werd ik daar erg
emotioneel van maar dat hoort erbij. Dank voor jullie inzet, betrokkenheid en meedenken. Zeker
in deze rare coronatijd. Voor jullie is het niet altijd even makkelijk, maar ook hier zie ik creatieve
mensen die er het beste van maken. Die deze tijd met veel positiviteit benaderen. Met elkaar

komen we er wel.
Dank voor alle lieve en warme attenties. Ik ga jullie zeker missen. Maar ik verheug me ook op
mijn pensioen. Met heel veel tijd voor allerlei nieuwe dingen. Ik hoop jullie bij een zomerfeest of
afscheid (als dat door mag gaan) weer te zien.
Dag allemaal. Het ga jullie goed.
Liefs Elly

Ons afscheidscadeau
Vanmorgen was het schoolplein uitbundig versierd met vlaggen voor de laatste schooldag en het
afscheid van onze locatieleider Elly! Namens alle ouders en kinderen van onze school, heeft de
Medezeggenschapsraad (MR) het afscheidscadeau aangeboden. Elly heeft een mooie plant voor
het terras gekregen die over een week of twee al zal ‘HSV-geel’ zal bloeien en daarbij heeft ze een
rijkelijk gevulde enveloppe gekregen waarmee ze in haar tuin aan de slag kan. Alle kaarten van
ouders en kinderen hingen vanmorgen aan een slinger in de school.
Elly heeft in haar 33 jaar een hoop betekend voor onze school; als leerkracht, locatieleider en als
interne begeleider voor kinderen die extra hulp nodig hebben. In de periode rond 2007 had de
school te maken met een sterk dalend aantal leerlingen en Elly is intensief betrokken geweest om
aansluiting te zoeken bij de Haagsche Schoolvereniging (HSV). Ze was een drijvende kracht om in
de periode daarna de school weer op te bouwen tot de bloeiende Willemsparkschool die het nu is.
Tevens heeft ze, met tomeloze energie, gelobbyd voor de nieuwbouw. Het opruimen en ontruimen
van het oude gebouw, de verhuizing naar de tijdelijk locatie en de inrichting van de nieuwe school
was een hele klus die daaruit volgde. Hier hebben de huidige en toekomstige kinderen veel plezier
van in de prachtige, lichte en moderne school waar ze nu les krijgen! Jarenlang stond Elly alle
dagen bij de ingang van de school, ze kende en groette alle kinderen bij naam, kende de ouders en
gaf hiermee de kinderen (en hun ouders) een veilig en welkom gevoel! Elly, we gaan je missen!

VakantiepasClub voorjaarsvakantie
Een winterbootcamp, een speurtocht, bosbingo, of een voorjaarsvaartje met het gezin: voor de
leden van de VakantiepasClub is er van alles te doen deze voorjaarsvakantie! Ze krijgen een
digitale nieuwsbrief met activiteiten en kortingsbonnen.
Er zijn ook activiteiten afgelast, maar daar heeft de VakantiepasClub een oplossing voor bedacht:
een overzicht van allerlei activiteiten om in en om het huis te doen. Binnenkijken in diverse
musea, een discodansje leren, tips voor een bootcamp, verhalen luisteren, dieren bespieden,
knutselen, de website staat er vol mee.
Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl

