
 

 

 



City pier city 

Wie doen er ook mee? Dit jaar op 13 maart kan er gesprint en hardgelopen worden bij de CPC in 

Den Haag. Al vele jaren doen ook kinderen van de Willemsparkschool mee en hoewel wij er onze 
aandacht nog niet op gevestigd hadden, kregen we een paar weken geleden een enthousiaste mail 

van Pauline over de CPC. Meester Thijs (onze gymmeester) heeft toegezegd  de sportievelingen te 
willen ondersteunen en aan te moedigen op deze zondag. Van de volgende kinderen weten we al 
dat ze mee gaan doen: Alexya, Casper, Cesar, Cleo, Imani, Jaylinn, Max, Nina, Oscar, Oscar, 
Pieter, Scarlett, Selah, Tijn, Tobi, Yu Ning, Zoe (allen uit groep 3) & Laurens (gr.5). Hebben we 

jullie ook enthousiast weten te maken? Hier is de link naar de inschrijfpagina.  

 

 

Uitnodiging van oudergeleding van onze MR 

Op woensdagavond 9 februari houdt de oudergeleding van de MR een digitaal 

inloopspreekuur voor ouders. Gewoon om te horen hoe het met iedereen gaat. Het contact 

met school is afgelopen twee jaar minimaal geweest door corona, als ouders hebben we 

geïmproviseerd in het thuisonderwijs en anderzijds bij fysiek onderwijs op afstand gestaan. 

https://www.nncpcloopdenhaag.nl/inschrijven/triodus-jeugdloop-1-km/


 

We bieden graag een luisterend oor voor jullie ideeën en suggesties. 

  

Woensdag 9 februari 2022 

20-21 uur 

_______________________________________ 

Microsoft Teams meeting 

Join on your computer or mobile app 

Click here  to join the meeting 

  

 

Boksen in groep 3 

Vorige week hadden de kinderen in groep 3 enorme pech, allemaal een pleister op hun 

voorhoofd, want ze hadden AU! Wat een pret deze week in groep 3, een echte 

huiswerkopdracht: dinsdagochtend zijn er heel wat gekookte EI-tjes gegeten. 

De kinderen leren ook springend en boksend de andere twee-teken-klanken. 's Ochtends 

mogen ze eerst al roepend springen op de grote twee-teken-klanken op de vloer en 

vervolgens boksen op de boksposter. EI. EU. OE.  

Wat een creatieve juf hebben de kinderen van groep 3 toch! 

 

Voorleesstoel 
In de multi-functieruimte zijn we met vele handen hard aan het werk geweest om op te ruimen. 

Er staat sinds vorige week een echte voorleesstoel, een gezellig kleed is binnengekomen…en ook 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ODE3YTE2ZjgtNTNmMy00Mjk2LWI4N2YtY2YzNGMzNGViZmYw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522096e524d-6929-4030-8cd3-8ab42de0887b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25224fdefc85-08a0-415a-932f-a06d0f19306c%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=df18e6d1-7ed6-4c27-a3d4-f5c0950e4b36&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


een heuse kikker-met-gouden-bal-voorleeslamp. We zijn nog druk bezig met de verschillende 

ontwerpen en hopen hier in de nabije toekomst meer over te kunnen delen. De leerkrachten 

kunnen nu dus de klas gezellig meenemen om hier een boek voor te lezen. Extra leuk tijdens de 
voorleesdagen. Dit jaar stond het prentenboek 'Maar eerst ving ik een monster' van Tjibbe 

Veldkamp en Kees de Boer centraal. 

 

 

Dit is een kort verhaal. Waarom is het kort? Omdat het bedtijd is. Het verhaal gaat over jou. 

Jij ging slapen. En toen was het verhaaltje alweer uit. Ja… maar eerst ving ik een monster ... 

Het jongetje dat eigenlijk naar bed moet, verzint een monster dat hij nog moet vangen voor 

hij kan gaan slapen. En nog een en nog een. Er komen steeds meer monsters bij. De 

verteller die het jongetje naar bed brengt, doet steeds pogingen om het verhaal af te ronden, 

maar dat valt zo niet mee. 

 

Theater 

Afgelopen maandag zijn onze groep 7 en 8 lekker uitgewaaid, dankzij storm Corrie, toen zij 

onderweg waren naar het Theater aan het Spui. Hier hebben zij genoten van de interactieve 

dansvoorstelling ‘The Match’. 

We mogen weer op stap, mits de organiserende partij, coronaregels goed in acht neemt. 

Voor school blijft het belangrijk dat onze  leerkrachten zich er ook prettig bij voelen. Ouders 

mogen ook weer mee als begeleiding (wel graag een zelftest vooraf en met een mondkapje 

op). Deze ouders kunnen wij ook voorzien van een zelftest indien nodig. Fijn dat dit weer 

kan! 



 

 

Wijkagent op bezoek in groep 1 en 2 

In onze groep 1 en 2 zijn de groepen bezig met het IPC Thema 'van A naar B'. In de klas 

staat een echte fiets en afgelopen week was er dus bezoek, van de wijkagenten. Onze 

kleuters zijn volop aan het verkennen en in beweging. 

 

IPC in groep 3 en 4 

Door de gang in van groep 3 en 4 ging een ware fluistergolf, tijdens een gezamenlijke IPC- 

opdracht werd namelijk het fluisterspel gespeeld. Communicatie is er in vele vormen. Zo is 

onze juf Jolanda, naast onze administratieve duizendpoot, ook tolk Nederlandse 

gebarentaal. De kinderen van groep 3 hebben kennisgemaakt met vele gebaren en zelfs naar 

een verhaal in gebarentaal gekeken. Vraag maar eens thuis of ze het woord 'monster' nog 

eens kunnen gebaren! 

Muzikale groep 7 

In groep 7 werd er volop gewerkt aan muzikale raps. Er werd samen geschreven en daarna 

https://www.gebarencentrum.nl/Maareerstvingikeenmonster


 

volop geoefend en vervolgens was er lef genoeg om het rappen ten gehore te brengen. Wat 

een talent!  

 

Internationale Feestdagen 

Op school zijn we de afgelopen maanden begonnen met aandacht besteden aan 

internationale feestdagen, dichtbij en verder weg. Bij de ingang van ons schoolgebouw 

hebben we een vitrine die regelmatig een ander aandachtspunt heeft. We zijn van Divali, 

naar Sinterklaas, naar een echte kerststal, naar het thema 'winter' gegaan. Via deze weg 

willen we graag een oproep doen aan ouders met een internationale achtergrond: Willen 

jullie een thema voor onze vitrine verzorgen? Graag willen we de leerlingen op een 

laagdrempelige manier laten kennis maken met de wereld om ons heen. We komen we in 

contact met ouders die dit leuk zouden vinden. 

 

Oproep nieuwe overblijfmedewerkers 

Ons enthousiaste, diverse team van overblijfmedewerkers is op zoek naar nieuwe collega’s 

die het leuk zouden vinden om op invalbasis of op vaste basis mee te helpen om de kinderen 

een fijne lunchtijd te geven. Als school kunnen we een vrijwilligersbijdrage bieden voor de 

gemaakte uren. Heb je tijd of weet je iemand die het leuk zou vinden, dan horen we het 

graag! 

 

Nieuw protocol op onze website 

Vorige week is het nieuwe protocol inzake hoe te handelen bij (symptomen van) corona op 

onze website geplaatst. We sturen hier de link.  

 

https://willemsparkschooldenhaag.nl/wp-content/uploads/2022/01/Protocol-Handelwijze-bij-symptomen-COVID-19-NL-februari-2022.pdf

