Agenda
Vrijdag 15 april & Maandag 18 april
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag, dus iedereen vrij

Donderdag 21 april
Koningsspelen

Maandag 25 tot en met vrijdag 6 april
Meivakantie

Laatste week Dirk-Jan
Onze meester Dirk-Jan geeft al bijna 13 jaar Remedial Teaching aan leerlingen van de

Haagsche Schoolvereeniging en per 1 mei a.s. heeft hij zijn pensioengerechtigde leeftijd
bereikt. Dit betekent dat meester Dirk-Jan na de meivakantie niet meer bij ons op de
Willemsparkschool zal werken. Volgende week zullen wij, met de kinderen en collega's,
afscheid nemen en hem bedanken voor alle extra ondersteuning die hij aan de kinderen
heeft gegeven op school.
We kunnen ons voorstellen dat er ook ouders zijn die meester Dirk-Jan gedag willen
zeggen. Dat kan volgende week donderdag 21 april. Aan het begin en einde van de
schooldag zijn de meest praktische momenten hiervoor. Alvast bedankt voor de
medewerking. Hij gaat het zeker waarderen als jullie hem nog even de hand komen
drukken.
Meester Dirk-Jan gaat absoluut niet stilzitten tijdens zijn pensioen; hij traint om op
10 september de Alpentocht te gaan fietsen voor het goede doel de CliniClowns. Het zou
een geweldig afscheidscadeau zijn als jullie hem ook zouden kunnen steunen. Sponsort
u hem ook? Alvast heel erg bedankt.
De extra ondersteuning voor de kinderen zal in de periode na de meivakantie tot de
zomervakantie op maandag door juf Anita worden overgenomen. Daarnaast bouwt juf
Mirella haar werkzaamheden uit en zij zal de extra ondersteuning van de kinderen in
groep 3 en 4 digitaal op zich nemen. De rest van de middelen van het Nationaal
Programma Onderwijs om corona-achterstanden in te halen, zal volgend schooljaar
worden ingezet.
Op deze manier zorgen we ervoor dat de kinderen ook in de laatste periode van het
schooljaar extra hulp krijgen en dat de overdracht zo soepel mogelijk verloopt.
Wij bedanken meester Dirk-Jan voor zijn grote inzet bij de begeleiding van de kinderen.
Alle goeds gewenst voor een gezond pensioen!

Zoektocht naar een nieuwe bestuurder
Hans van der Vlugt, onze huidige bestuurder van de HSV, zal aan het einde van dit schooljaar met
pensioen gaan. Wellicht heb je of hebben jullie enige tijd geleden de vacature misschien wel
gezien via verschillende platforms. Inmiddels zijn de eerste gespreksrondes al geweest en loopt
het wervingsproces naar een nieuwe bestuurder voor de HSV.

werkuitstapjes maak. Zoals bijvoorbeeld naar de TU Delft en The Missing Chapter
Foundation. In mijn vrije tijd sport ik graag en zijn we veel te vinden op het strand.
Ik vind het belangrijk dat kinderen zich veilig en gehoord voelen in de klas. Dat
kinderen op eigen niveau kunnen werken en er ruimte is voor ontspanning, beweging en
grapjes. Op de vrijdag sta ik in groep 7 en om de week op de maandag in groep 8.

Instagram- Kijkje op de WP
Vandaag gaan we live op Instagram! Vanaf deze week zullen we regelmatig een leuk plaatje
delen van de WP in actie. Jullie kunnen ons volgen op @HSV_WP

Eindtoets CITO Groep 8
Aanstaande woensdag en donderdag zullen onze oudste leerlingen de digitale CITO
Eindtoets gaan maken. Wij wensen iedereen veel succes.

Vakspecialisten
Helaas is het de afgelopen weken een aantal keer voorgekomen dat Engels of Remedial
teaching is uitgevallen omdat we teveel zieke collega’s hadden. We verwelkomen graag alle
groepen op school en om dit te kunnen blijven organiseren was dit helaas nodig. We zijn blij
dat onze collega’s zich zo flexibel opstellen. We hopen dat het warmere lenteweer en extra
vitamine D van het zonnetje iedereen gezond zal houden.

Te laat komen in de ochtend
Een rustige, gestructureerde start van de dag is belangrijk voor alle leerlingen. Te laat
komen betekent ook een onderbreking van de start van de dag in de klas en dit is onprettig.
Onze hoofd- en zij-ingang gaan open om 8.20u, om 8.30u beginnen de groepsleerkrachten
met het lesprogramma. Om 8.30u sluiten wij de zij-ingang en blijft de hoofdingang nog
open zoals eerder aangegeven.
We hopen jullie allemaal weer uitgerust na het heerlijke lange Paasweekend te zien op
dinsdagochtend! Ook de gezinnen die thuis de Ramadan samen vieren wensen wij samen
een fijne tijd!

