
 

Agenda 
 

Vrijdag 19 of maandag 22 november 
Schoen mag mee naar school 

 

Maandag 22 november 
Schoenen worden gezet 

 

Woensdag 24 november 

Studiedag, groepen 1 t/m 4 vrij 
 

Woensdag 1 en donderdag 2 december 
Surprises alvast meenemen 

 
Vrijdag 3 december 

Sint komt op school 
School uit om 12.30u 

 

 



Belangrijk nieuws van de Sint!! 

En dan is het weer zover. Dit weekend komt Sint weer naar Nederland toe en hij zal natuurlijk ook 

voor hij weer vertrekt naar Spanje, de Willemsparkschool bezoeken. 
 

Dit bijzondere bezoek zal plaatsvinden op vrijdag 3 december. 
 
De kinderen verzamelen zich tussen 8.30 en 8.40 uur in de klas. Zorg dat ze op tijd komen! :) 
Al zingend zullen we de Sint dan samen op het schoolplein opwachten. En nu maar hopen dat hij 

geen autopech heeft, het paard er vandoor is gegaan of Piet zich heeft verslapen. 
 
Als de Sint is aangekomen en naar binnengaat, zullen ook de kinderen met hun eigen juf of 

meester naar binnengaan en wordt het programma verder in de klas voortgezet. De Sint zal vast 
en zeker iets lekkers voor een ieder meenemen. Jullie kunnen allemaal de tussendoortjes thuis 
laten. 

 
Ook dit jaar mogen de kinderen hun schoentje weer zetten op school. De kinderen gaan dat doen 

op 22 november. Het is dus de bedoeling dat de kinderen hun schoen meenemen vrijdag 19 of ma 
22 november. Nu maar afwachten of de rommelpieten er dit jaar geen zooitje van maken! 

Daarnaast helpen de groepen 5 t/m 8 de sint door surprises te maken. Deze mogen op 1 en 2 
december naar school toegebracht worden in een zak, zodat het wel nog een surprise blijft.  

 

 



 

Gisteren hebben wij de nieuwe creatieve kasten feestelijk geopend met een leuke video. Bij 

het bekijken van de video hebben we mooie, creatieve ideeën opgedaan. We kijken ernaar 

uit om met de kinderen aan de slag te gaan met deze mooie materialen. Hartelijk dank aan 

Cultuurschakel voor het ter beschikking stellen van deze fantastische kasten. 

 

Groep 7  

Wij zijn donderdag 4 november naar het museum Beeld en Geluid geweest. 

We gingen aan het werk met nepnieuws en hebben zelf een artikel gemaakt. 

Dat was leuk om te doen. Fijn dat we niet alleen hoefden te luisteren maar ook zelf fake 

news mochten maken. Iedereen had hele andere onderwerpen gekozen. Hier zijn een paar 

voorbeelden van de nepnieuws artikelen die we hebben gemaakt. .  

Dit is de link waarmee je alle artikelen kan lezen, klik vooral op de artikelen, want dan 

krijgen we meer hits.  https://blikopnrederland.com/  

Groetjes, Carlijne en Joline uit groep 7 

 

https://blikopnederland.com/


 

Broertjes en zusjes binnenkort drie jaar? 

Omdat we in Den Haag sinds anderhalf of twee jaar een nieuw systeem hebben om kinderen 

aan te melden op basisscholen, zijn er per aanmeldperiode (vier per jaar) een beperkt aantal 

plekken. Ouders worden gevraagd kinderen aan te melden in de eerste periode nadat de 

kinderen drie jaar zijn geworden. Natuurlijk willen wij graag ouders met al kinderen op de 

Willemsparkschool kunnen toelaten en om inzicht te krijgen in hoeveel broertjes/zusjes er 

per periode worden aangemeld, willen we vragen aan jullie om een e-mail te sturen naar 

Annegreeth of Jolanda (administratie@hsvdenhaag.nl) als je zoon of dochter dit jaar drie 

gaat worden. Graag hierbij de geboortedatum en naam van jullie kind vermelden. Alvast 

bedankt 

P.s. deze e-mail is nog geen aanmelding. 

 

Gymschoenen 

Om goed mee te kunnen doen op een veilige manier tijdens de gymlessen met meester Thijs, 

is het belangrijk dat kinderen gymschoenen meenemen naar school die passend zijn (qua 

maat). We zien nog teveel kinderen die blootsvoets in de gymzaal verschijnen. Een 

vriendelijk verzoek om zorg te dragen voor goede gymschoenen in de gymtas. 

 
 

Coronamaatregelen 

Vanavond tijdens de persconferentie worden de nieuwe corona maatregelen bekend gemaakt. 

Vooralsnog zijn er geen specifieke maatregelen voor het basisonderwijs of de kinderopvang 

voorzien. Ons uitgangspunt is om kwalitatief goed onderwijs aan alle kinderen te bieden, bij 

voorkeur op school.  

Wat verwachten wij daarin van ouders? 

●  Houd kinderen met klachten thuis en volg hierbij de richtlijnen van het RIVM. 



●  Neem direct contact op met de school als een kind positief getest is op corona. Graag voordat 

dit in een bericht in de oudergroep gedeeld wordt. Zo kunnen wij als school de communicatie zo 

zorgvuldig en effectief mogelijk laten verlopen en eventuele onrust en onduidelijkheid onder 

andere ouders of leerkrachten  voorkomen. 

●  Bij het betreden en verlaten van het schoolgebouw verzoeken wij jullie om een mondkapje te 

dragen. Tijdens eens afspraak mag het mondkapje af. Graag de hoofdingang (bij kantoor 

administratie) gebruiken en bij binnenkomst even de handen desinfecteren. 

 Wat kunnen ouders van school verwachten? 

●  Wanneer een leerkracht ziek is, zullen wij voor vervanging zorgen waar mogelijk. 

●  Als een groep op advies van de GGD in quarantaine moet gaan of wanneer er geen vervanging 

mogelijk is, zullen wij jullie hierover zo snel mogelijk informeren. 

●  Zieke kinderen hoeven thuis geen onderwijs te volgen. Kinderen met milde klachten of 

kinderen die thuis zijn vanwege quarantaine, kunnen aan de weektaak werken die klaarstaat bij 

Junior Einstein. Na schooltijd kunnen hierover vragen beantwoord worden, omdat de 

groepsleerkrachten onder schooltijd bezig zijn met het lesgeven aan de groepen op 

school. Wanneer kinderen na twee weken afwezigheid nog steeds thuis blijven vanwege ziekte of 

quarantaine, wordt in overleg met de leerkracht en ouders een onderwijsprogramma voor thuis 

opgesteld. 

Tenslotte vragen wij ook om jullie begrip en medewerking in deze wederom lastige situatie, 

waarin wij als team met verschillende maatregelen en beperkingen te maken hebben. Alle 

leerkrachten doen dagelijks hun uiterste best om goed onderwijs te bieden en zij zetten zich hier 

met veel passie voor in. Een woord of blijk van waardering geeft hen soms net die positieve 

energie die bijdraagt aan hun bevlogenheid. Wij zijn ons uiteraard ook bewust van de impact van 

deze situatie op jullie dagelijks leven. Wij hopen dat iedereen gezond blijft. Wij houden jullie op 

de hoogte wanneer er wijzigingen zijn in het HSV-coronaprotocol naar aanleiding van de 

persconferentie vanavond. 



  

  

 

 


