Wat fijn dat er aan de inzamelingsactie zo enthousiast werd meegedaan. Het was een
enorme strijd. Elke ochtend stonden jullie weer te kijken naar de stijgende stapel boeken.
Wij zijn erg blij met alle boeken die jullie hebben meegebracht. Dat maakt onze bieb straks
wat meer eigen. Maar de vraag is natuurlijk: welke klas heeft de meeste boeken
verzameld……?! Juf Siglien en Juf Hester hebben het maar druk gehad met de scores
bijhouden! Elke groep heeft zijn/haar best gedaan, maar er kan er maar 1 de winnaar zijn.
En dat is GROEP 3 met 120 boeken. Op de tweede plek staat groep 5 met 94 boeken en op
de derde plek staat groep 6 met 72 boeken.
Iedereen bedankt voor het doneren van jullie mooie boeken en wij gaan het een mooi plekje
in onze bieb geven. Natuurlijk ook veel dank aan alle papa’s, mama’s, opa’s en oma’s die zijn
komen voorlezen of vertellen over hun beroep. Dit heeft groep 4 naar de overwinning van de
voorleesbingo geholpen. Juf Lara is daarom “Het boek zonder tekeningen” van B.J. Novak
komen voorlezen in groep 4. Het was een heel gezellige en fijne sfeer tijdens de
kinderboekenweek. Bedankt allemaal!

Leesstoel schoolbieb

We zijn op zoek naar een echte voorleesstoel voor in onze bieb, graag geven we onze
leerlingen liefde voor lezen en boeken mee en hierom zijn we dus druk bezig met
brainstormen over de huidige bieb ruimte zoals jullie weten. Mochten jullie nog een mooie
stoel hebben staan, of horen jullie via via via iets, dan horen wij het heel graag!

Bericht van de Oudergeleding in de MR
De Willemsparkschool heeft een medezeggenschapsraad met een oudergeleding bestaande
uit drie ouders. We zijn heel blij dat Pauline van der Vorm de MR komt versterken
(hieronder lezen jullie meer over haar). Zij neemt de vrijgekomen plek in van Sjoerd
Hauptmeijer die in juni afscheid heeft genomen. Bij deze willen we Sjoerd heel erg
bedanken voor zijn inzet de afgelopen vier jaar.
Als ouders in de MR hebben we een adviserende rol in de communicatie tussen ouders,
leerkrachten en de schoolleiding en we adviseren in de beleidsontwikkeling. Hiermee
behartigen we de belangen van jullie als ouder en jullie kinderen. Daarnaast zitten er ook
drie leerkrachten in de MR die het personeel vertegenwoordigen.
De afgelopen twee jaar zijn we als MR heel betrokken geweest bij de situatie op school als
gevolg van de corona maatregelen. Dit heeft van iedereen veel wendbaarheid en
improvisatie gevraagd. Voor de zomervakantie is er hard gewerkt aan een plan voor de
subsidies en in de vorige Info’s hebben jullie al kunnen lezen hoe hier de eerste stappen in
worden gezet met o.a. meer Remedial Teaching en bijvoorbeeld de aandacht voor motoriek
bij kleuters. Gelukkig mogen we als ouders ook weer meer de school in.
Elke 6 weken komen we als MR bij elkaar en bespreken we de punten die vanuit school,
leerkrachten en ouders worden ingebracht. We vinden het belangrijk dat jullie ons ook

weten te vinden. Dat kan via het mailadres mr_willemspark@hsvdenhaag.nl . De notulen
van de MR vergaderingen worden altijd gedeeld in deze Info, als je vragen hebt dan horen
we het graag!
Hierbij stellen wij graag onze nieuwe, derde ouder die de MR gaat versterken.

Dag, ik ben Pauline van der Vorm en ben de moeder van Laurens (groep 5) en Pieter (groep
3).
Ik studeerde in 2006 af als kunsthistoricus en in 2008 als godsdienstsocioloog aan
Universiteit Leiden. Sindsdien werk ik als projectmanager bij het Impact and Innovation
Centre van de TU Delft. Op dit moment zet ik de Learning Community Energietransitie bij
The Green Village op TU Delft Campus op.
In mijn vrije tijd zet ik me in voor een leefbare binnenstad via bewonersvereniging
Bewoners rond het Plein.
Ik heb altijd op het snijvlak van operations en strategie gewerkt; ik vind het ontzettend leuk
deze ervaring bij Willemsparkschool in te mogen brengen in de MR. Willemspark vind ik
een fijne buurtschool waarvan ik de missie “global citizens, life long learning” van harte kan
onderschrijven.
Groet, Pauline

Kom in de kast - CoH
We hebben van de Haagse cultuurorganisatie Cultuurschakel het afgelopen jaar 4 prachtige
kasten met mooie knutselmaterialen gekregen, waarmee diverse creatieve vaardigheden
kunnen worden ontwikkeld. Omdat we blij en dankbaar zijn met deze verrijking van ons
onderwijs aanbod, willen we onze kasten ‘ feestelijk openen'. We gaan dit schoolbreed en
digitaal doen. Daarom is Juf Christine de afgelopen week druk aan het filmen geweest met
met de beeldend kunstenaar Ellen Rodenberg van Art S Cool.

De film wordt daarna 'gecompileerd' en zal op 11 november a.s. aan de hele school vertoond
worden in de eigen klas op het smartboard.

Divali
Volgende week donderdag is het een feestelijke dag bij een aantal leerlingen en collega’s
thuis. Deze video van schooltv (link) is een aanrader om naar te kijken met kinderen.
Het lichtfeest van de Hindoes heet Divali. Het feest wordt gevierd aan het eind van de herfst
als de nachten langer en kouder worden. In het najaar, wanneer de dagen korter worden,
geven de diya's licht in het donker. In kleine bakjes van klei worden rolletjes watten gelegd
waar opgewarmde geklaarde boter overheen wordt gegoten. Zo krijg je kleine olielampjes
die "diya's" genoemd worden. Zo brengen hindoes rijkdom en geluk in hun midden.

Gevonden voorwerpen
Komen jullie volgende week nog even in de oranje bakken bij de hoofdingang kijken of jullie
iets missen? Aan het einde van de week ruimen we alles weer op.

