Agenda
Donderdag 8 juli
Rapporten mee naar huis
(bij vragen over het rapport kun je met de leerkracht contact opnemen)

Woensdag 14 juli
Musical groep 8

Donderdag 15 juli
Afscheid groep 8

Vrijdag 16 juli
Start zomervakantie om 12.30u

De week dat we terugkijken op een zeer geslaagd kamp, maar ook de week dat de juffen en
meesters druk bezig zijn met de rapporten! Mocht de rapportmap nog niet retour zijn

gekomen, dit graag z.s.m. meegeven. Dit is ook de week dat we kunnen delen welke juffen
en meesters er volgend jaar zullen lesgeven op de Willemsparkschool. Altijd een moment
waar we gezamenlijk naar uitkijken met iedereen op school! Hopelijk krijgen we binnenkort
ook weer wat zomers weer. Het weer heeft meester Gido niet tegengehouden om buiten
muziekles te geven! De kinderen waren erg enthousiast en de ukelele klanken zorgden voor
een vrolijke noot!

Hét KAMP
Wat ontzettend fijn dat het dit jaar weer mogelijk was om groep 8 echt weer op kamp te laten
gaan. Een onvergetelijke ervaring, waar velen herinneringen voor het leven hebben gemaakt. We
zijn blij dat het kamp goed verlopen is willen alle ouders die meegeholpen hebben ook hartelijk
danken!
Onze complimenten voor Juf Roshni voor het fantastisch programma dat ze heeft samengesteld,
van zwemmen tot bingo met thee en nog veel meer. De hulp van Juf Ellenoor, Juf Annegreeth,
Meester Mark, Meester Gido en Meester Harm was ook onmisbaar tijdens het kamp.

Werkdrukverlaging en vervanging: Juf Ellenoor en Juf Anita
ICT-coördinator: Meester Robin
IPC- & cultuurcoördinator: Juf Christine

Onze muziek meester Gido zal beginnen aan het zij-instroomtraject om naast zijn
muziekbevoegdheid ook een volledige onderwijsbevoegdheid te halen voor het
basisonderwijs. Hij zal daarom in september starten met de versnelde PABO. In augustus
zal hij op donderdag en vrijdag voor de klas staan in groep 6 en juf Esther en Juf Annemieke
zullen hem daarin begeleiden. Op dit moment zijn wij druk bezig met sollicitatiegesprekken
voor een nieuwe vakleerkracht muziek.

Ook stellen we volgende week in de Info graag onze nieuwe vakleerkracht meester
Thijs aan jullie voor. Afgelopen week heeft hij ons laten zien tijdens een proefles dat hij een
enthousiaste, kundige vakdocent is die onze leerlingen goed kan motiveren en lekker actief
laat bewegen! Hij kijkt er naar uit de starten in onze prachtige gymzaal.

Juf Marleen zal samen met meester Robin volgend jaar in groep 5 staan. Juf Marleen is
een zeer gewaardeerde collega van onze Nassaulaan locatie. Ook zij zal in de laatste Info van
het schooljaar zich nog even nader voorstellen.

Juf Helen mag nog even van haar zwangerschaps- en ouderverlof genieten en zal na de
herfstvakantie weer op school zijn.

Meetellen en meedoen
Informatie over kind-begeleiding door School Maatschappelijk Werk (SMW) vind je in de
brochure door te klikken op deze knop:

Mondkapjes
De regering heeft versoepelingen doorgevoerd en daardoor zijn de restricties van de HSV
(stichtingbreed) ook weer iets versoepeld. Helaas is nog niet alles mogelijk als vanouds,
maar geleidelijk, met oog voor de veiligheid van de leerkrachten en leerlingen, nemen we
kleine stappen.
Op een rijtje:
• Als ouders kunnen we jullie weer ontvangen op afspraak in de de school. Graag een

mondkapje op de gang in het gebouw, omdat jullie van ‘buiten uit een andere
bubbel komen'. Graag hier rekening mee houden!
• Leerkrachten hoeven geen mondkapjes meer op in het schoolgebouw, mits 1.5m

afstand te waarborgen is.

Wijziging studiedag
HSV-breed hebben we een wijziging aangebracht: woensdag 10 november 2021 komt te
vervallen en in plaats hiervoor zullen de groepen 1-4 een studiedag op woensdag 30 maart
2022 hebben.

Hier nogmaals alle studiedagen voor het nieuwe schooljaar:
Maandag 20 september 2021 Groep 1 t/m 8
Woensdag 24 november 2021 Groep 1 t/m 4
Donderdag 23 december en vrijdag 24 december 2021 Groep 1 t/m 8
Donderdag 27 januari 2022 Groep 1 t/m 8
Vrijdag 25 februari 2022 Groep 1 t/m 8
Woensdag 30 maart 2022 Groep 1 t/m 4
Dinsdag 7 juni 2022 Groep 1 t/m 8

Team NL Olympic Festival
De Olympische Spelen toch van heel dichtbij meemaken? Klinkt ultiem… Nou, dat is het ook! Den
Haag organiseert hét thuisblijfevenement van de Olympische Spelen.
Het TeamNL Olympic Festival: sport doen, sport kijken en sport beleven! Van 23 juli tot en met 8
augustus 2021 wordt hét sportstrand van Den Haag omgetoverd tot een prachtig festival dat de
olympische sferen van Tokio naar Nederland brengt.
Overdag kun je zelf allerlei sporten beoefenen onder begeleiding van meer dan 50 verschillende
sportbonden. Daarnaast kun je live de Olympische Spelen volgen op grote tv-schermen
en TeamNL aanmoedigen, inclusief voor- en nabeschouwingen, entertainment en de
aanwezigheid van ex-topsporters en olympiërs.
Op alle dagen van het TeamNL Olympic Festival vinden er ook, verspreid over 10 locaties door
heel Den Haag, sportieve activiteiten plaats. Denk aan clinics, toernooien, kennismakingslessen,
maar ook een gave fotoshoot of meet & greet met een, net uit Tokyo
teruggekeerde, TeamNL atleet. De activiteiten in de stad zijn voor iedereen gratis toegankelijk!
Meer informatie over het TeamNL Olympic Festival op het strand en in de stad vind je
via www.teamnl.org/festival.

