Agenda
Maandag 20 september
Studiedag - alle kinderen vrij

Dinsdag 21 september
Prinsjesdag - School gesloten

Na een heerlijke zomerse week is het vandaag weer tijd voor de tweewekelijkse ouder Info!
Deze week hebben we voor het eerst weer ouders kunnen rondleiden op kleine schaal, stapje
voor stapje wordt alles weer een klein beetje normaler.
Ophaaltijden
Graag jullie aandacht voor het ophalen van de kinderen. Sommige kinderen staan wel ruim
20 minuten te wachten voordat ze opgehaald worden door ouders, oppas of naschoolse
opvang. Graag een dringend verzoek om op tijd te zijn! De ophaaltijden zijn terug te lezen in

Info nr. 1. De Info is ook te vinden op onze website onder de tab ‘Nieuws’.

Algemene ouder-“avond”
Door de maatregelen omtrent COVID-19 kunnen wij helaas de algemene ouderavond dit
jaar nog niet door laten gaan. In plaats daarvan krijgt u de schoolinformatie digitaal. Mocht
u hier vragen over hebben, laat het ons vooral weten. Op donderdag 16 september in de
namiddag zullen alle groepsleerkrachten een digitale presentatie met de ouders delen. In
deze e-mail zal tevens ook een link meegestuurd worden waarin jullie een afspraak kunnen
maken voor een kennismakingsgesprek met de groepsleerkracht. Deze mogen weer live
plaatsvinden op school. Willen jullie er rekening mee houden dat als je meerdere kinderen
hier op school hebt dat er 10 minuten tijd tussen de gesprekken is. Zo is er voldoende tijd
om van het ene lokaal naar het andere lokaal te gaan. Via de zijingang (bij kantoor van Lara)
vragen we ouders van de kinderen van Gr. 1 t/m 4 naar binnen en naar buiten te gaan. De
ouders van de kinderen van Gr. 5 t/m 8 mogen door de hoofdingang (bij van kantoor
administratie).

Schoolreisjes
Het is gelukt om op korte termijn de schoolreisjes te organiseren. We kijken er erg naar uit om er
samen met de kinderen op uit te kunnen. Let op er zijn twee verschillende data en vertrek- en
ophaaltijden!
Omdat de Frederikstraat geen veilige en handige plek is om de touringcar/bussen te laten
stoppen, vertrekken alle kinderen met de bussen vanaf Plein 1813. De juffen en meesters wachten
de kinderen op en dit betekent dus dat ouders zelf hun kind(eren) brengen en halen naar en bij de
bus. De instaptijd start een kwartier voor de stipte vertrektijd.
Mocht je kind helaas ziek of verkouden zijn die dag, dan vragen we jullie dit voor 8.00u door te
geven door middel van het formulier op de basisschoolapp of een e-mail te sturen naar de juf/
meester met de administratie (administratie@hsvdenhaag.nl) in de cc.
De kinderen hebben die dag naast pret mee te nemen: een rugzak met een gezonde lunch, een
(hervulbaar) flesje drinken en lekkere tussendoortjes. Qua kledingadvies willen wij jullie vragen

zelf naar de weersverwachtingen te kijken, zodat je kind goed voorbereid op pad gaat. Schoenen
die prettig zijn om lang mee te spelen en te wandelen, zijn natuurlijk een must.
Mocht er iets dringends zijn waardoor je je kind(eren) wilt spreken deze dag, bel naar de
Willemsparkschool (070 3464038) en zij zullen bellen naar de betreffende leerkracht(en).
Oja, mocht je het leuk vinden mee te gaan als begeleider op een van de schoolreisjes, geef dit dan
aan bij betreffende leerkracht. Bij te veel enthousiasme zullen we loten wie er mee kunnen.
Maar waar gaan we naar toe??
Groepen 1 en 2: Speeltuin Westerpret
Vrijdag 24 september
Met BUS Brouwer; vanaf Plein 1813
Heen: 09.30 uur
Terug: 14.00 uur
Groepen 3 en 4: Linnaeushof
Vrijdag 24 september
Met BUS Brouwer: vanaf Plein 1813
Heen: 08.30 uur
Terug: 15.30 uur
Groepen 5, 6 en 7: Duinrell
Vrijdag 1 oktober
Met BUS Brouwer: vanaf Plein 1813
Heen: 08.30 uur
Terug: 15.30 uur
Graag zelf contact opnemen met eventuele naschoolse opvang i.v.m. ophalen op Plein 1813.
De kinderen van groep 8 gaan traditiegetrouw op schoolkamp in plaats van op schoolreis.
Overblijfbijdrage
Onze administratie heeft onlangs een betaalverzoek verstuurd via Schoolkassa. Dit betaalverzoek
is voor de overblijfbijdrage. Hartelijk dank aan de ouders die dit al in orde hebben gemaakt. Als
dit er nog niet van gekomen is een vriendelijk verzoek dit z.s.m. alsnog te doen!

Bieb
Wij zijn op zoek naar ouder-vrijwilligers die blij worden van de geur van rijen boeken in brede
boekenkasten. Wie wil er ons mee helpen in de schoolbieb, zodat de leerlingen boeken kunnen
lenen uit de schoolbieb?
Voor de zomervakantie hebben we van de afscheidnemende groep 8 prachtige boeken gekregen
als afscheidscadeau, hier zijn we ontzettend blij mee! Al langere tijd bestaat de wens om de bieb
aantrekkelijker te maken. We komen graag in contact met ouders die hierover mee zouden willen
denken, of expertise hebben in het (her)inrichten van ruimte.
Mochten jullie trouwens thuis nog mooie, leuke of spannende boeken hebben waar eigen
kinderen te groot voor zijn geworden en die nog in goede staat zijn, bewaar ze dan voor onze
inzamelingsactie tijdens de kinderboekenweek! Wij breiden onze collectie informatie-, lees- en
prentenboeken graag uit! Ook mooie kinderboeken in andere talen zijn zeer welkom!
Nieuwe leerlingen
We willen nog even de namen noemen van de nieuwe stemmen en nieuwe gezichten die we
mogen horen en zien op de Willemsparkschool. Leuk dat jullie er zijn!:
Annae (groep 7), Floor (groep 6), Bjorn (groep 2), Norah (groep 7), Mickey (groep 5), Juul (groep
7), Isabelle, Mats, Lars, Maya, Elisa, Rosalie, Hugo, Maxime en Mattias (groep 1).

September: de koninklijke maand
September is de koninklijke maand van het jaar. Op de derde dinsdag van deze maand vindt
traditiegetrouw Prinsjesdag plaats: de start van het parlementaire jaar voor de Eerste en Tweede
Kamer in Den Haag en om Prinsjesdag extra te laten opvallen is er volgende week woensdag 15 en
zaterdag 18 september een gratis te bezoeken koninklijke buitenbioscoop op het Lange Voorhout.
Tijdens deze buitenbioscoop wordt de kinderklassieker Leve de Koningin (8+) gedraaid. Deze
hartverwarmende familiefilm gaat over de achtjarige Sarah die de wondere wereld van het
schaakspel ontdekt. In haar fantasie verdwijnt ze in het spel waar ze bevriend raakt met onder
andere de witte koningin. De buitenbioscoop is dus gratis te bezoeken, bezoeker(tjes) hoeven
alleen een plekje te reserveren via deze Evenbrite-link.

