Agenda
Donderdag 26 en vrijdag 27 mei
Hemelvaart en extra vrije vrijdag

Donderdag 2 juni
Sportdag onderbouw

Maandag 6 juni
Tweede Pinksterdag, vrij

Dinsdag 7 juni
Studiedag, alle kinderen vrij

Wat ontzettend fijn dat we jullie als ouders weer gewoon zien op school. Ook ouders en
grootouders die meegaan op excursies en op bezoek komen voor afsluitingen van IPC

thema’s. Welkom terug!

Ouderparticipatie - Medezeggenschapsraad (MR)
Zoals voor de meivakantie is aangekondigd, zijn wij op zoek naar een nieuw MR-lid! Wil jij
iets terugdoen voor de maatschappij en de school; ben je in staat om de juiste vragen te
stellen bij nieuwe plannen en kun je verbinden? Dan zijn we op zoek naar jou! We werken
vanuit betrokkenheid, deskundigheid en vertrouwen met elkaar samen aan de kwaliteit en
continuïteit van het onderwijs op de Willemsparkschool. Heb je interesse, vragen of wil je
graag een verkennend gesprek? Laat het ons dan graag weten. Hartelijke groet namens alle
MR- leden.

Oudercommissie - herhaalde oproep
Tevens zijn wij op zoek naar nog meer enthousiaste ouders. Die ouders die mee willen
organiseren en ondersteunen bij alle leuke Willemsparktradities en nog veel meer. Te
denken valt aan het sinterklaasfeest, kerstdiner, zomerfeest etc.

Zomerfeest voor de kinderen
Op donderdag 16 juni zullen we een zomerse feestmiddag organiseren voor de leerlingen,
op school. Hier zullen hulpouders voor gevraagd worden en ook de oudere kinderen zullen
kleine groepjes kleuters begeleiden tijdens de festiviteiten. Graag willen we volgend jaar, als
vanouds, weer een groot Zomerfeest met alle ouders, na schooltijd organiseren, als ook de
nieuwe oudercommissie is gevormd. Want daar hebben wij alle hulp hard bij nodig!

Omdat we het erg leuk vinden om de zomer in te luiden zullen we er op donderdag de 16e
samen met de kinderen een gezellige middag van maken. Voor deze middag zijn we op zoek
naar hulpouders met o.a. schminktalent en tijd op die middag. Nadere informatie volgt nog.

Verkeerssituatie Frederikstraat
Voor de meivakantie is de 'oudercommissie verkeer' opgestart. Eerder dit schooljaar heeft
een aantal ouders aangeven mee te willen denken rondom de verkeerssituatie bij school.
Mochten er nog andere geïnteresseerde ouders zijn, zijn zij natuurlijk ook van harte welkom
om aan te sluiten. Contactpersoon is: nienkestreng@gmail.com of via whatsapp op: 06-

28232152. De intentie is om dit schooljaar elkaar tweemaal (kort) in de avond te spreken.

Volgen jullie ons al op Instagram? @HSV_WP
Wat leuk dat velen - groot en klein - ons al gevonden hebben op Instagram. Met veel trots
laten we via social media jullie meekijken en meegenieten van alles waar de kinderen mee
bezig zijn op school. Ook benieuwd? Volg ons via @HSV_WP
Geen instagram? Via de schoolwebsite kun je ook meekijken via het kopje
‘contact’ https://www.instagram.com/hsv_wp/

Overblijfkosten
Graag willen wij jullie vragen om even te controleren of er niet nog een rekening open staat
van de overblijfkosten. Meerdere herinneringen zijn hier al over verstuurd per e-mail via
Schoolkassa. Graag zo spoedig mogelijk de spamfolder van de e-mail controleren als er nog

niet betaald is. Alle ouders van kinderen die overblijven dienen dit bedrag te voldoen.
Hartelijk dank aan de ouders, die al voldaan hebben via de meegestuurde betalingslink. Het
gaat om 150 euro per kind per schooljaar (10 maanden).

Sportdag onderbouw
Op donderdag 2 juni is het weer zover, de kleuters mogen lekker gaan bewegen, want het is
sportdag! Studenten van de HALO verzorgen samen met onze vakleerkracht gymnastiek,
meester Thijs, een uitdagende actieve ochtend voor de groepen 1 en 2. We kijken er naar
uit!

Verkeersexamen
Al onze groep 7-leerlingen zijn geslaagd voor het verkeersexamen en kunnen nu dus
helemaal veilig de weg op! Gefeliciteerd!

Honden op het schoolplein
We merken dat er er steeds meer honden op het schoolplein zijn bij het wegbrengen en
ophalen van de kinderen. Ook zien we dat honden onderling niet altijd even prettig op
elkaar reageren. Kinderen die niet gewend zijn aan honden kunnen dit als spannend
ervaren. We willen jullie daarom vragen om de honden zoveel mogelijk thuis te laten of om
afscheid te nemen bij de poort.

Studiedag
De dag na Pinksteren op 7 juni is er een studiedag voor de hele school.

Vakanties 2022-2023
Hieronder het vakantierooster voor volgend schooljaar. De studiedagen worden in de
komende vergadering met de medezeggenschapsraad besproken. Deze data volgen in een
volgende Info.

Prinsjesdag

Dinsdag 20 september 2022

*HSV is ook gesloten op maandag 19 september 2022 (studiedag)

Herfstvakantie

Maandag 24 oktober – vrijdag 28 oktober 2022

Kerstvakantie

Maandag 26 december 2022 – vrijdag 6 januari 2023*

*HSV is ook gesloten op vrijdag 23 december 2022 (studiedag)
Voorjaarsvakantie Maandag 27 februari – vrijdag 3 maart 2023
Goede vrijdag

Vrijdag 7 april 2023

Paasmaandag

Maandag 10 april 2023

Meivakantie

Maandag 24 april – vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaart

Donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023

Pinksteren

Maandag 29 mei 2023

Zomervakantie

Maandag 10 juli – vrijdag 18 augustus 2023

