
 

Agenda 

 

Maandag 6 juni 

Tweede Pinksterdag, vrij 

 

Dinsdag 7 juni 

Studiedag, alle kinderen vrij 

  

 

Groep 8 

Onze groep 8 heeft vorige week de cito-uitslag mee naar huis gekregen. Wat hebben deze 

kanjers hard gewerkt en wat zijn we ontzettend trots op iedereen! Het was voor het eerst dat 

we de digitale adaptieve cito-eindtoets hebben afgenomen op de Willemsparkschool. 

 

Daarnaast is, ouderwets dan wel,  ook weer de tijd aangebroken dat ze in kleine groepjes, 

kris kras door de school, hard aan het oefenen zijn geslagen voor de afscheidsmusical. Er 



 

wordt geoefend met het lopen op hoge hakken, op de tekst en er wordt ook veel gezongen. 

Kortom het bruist op school! 

 

 

Donderdag 16 juni Kinderzomerfeest 

Ondertussen is het team van de WP druk aan de slag gegaan; uit alle magazijnen zijn ware 

schatten tevoorschijn gekomen om er een gezellige spelletjesmiddag van de maken.  

Wie van jullie ouders heeft er het talent voor om van 'gewone' kindergezichten tijgers, feeën, 

beren en vlinders te maken? We ontvangen graag die middag vijf ouders met jeukende 

vingers om de kinderen om te toveren. Je kunt je opgeven bij juf 

Marleen: mtlam@hsvdenhaag.nl  

Wij hebben er zin in en hopen dat we volgend jaar met een enthousiaste oudercommissie 

weer een GROOTS zomerfeest te kunnen organiseren. Heb je al ideeën? Geef je dan vooral 

op voor de Ouderraad om te ondersteunen hierbij. 

MR 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Vanwege het uitblijven van reacties op de vorige twee oproepen, nogmaals een oproep. Voor 

de MR van de Willemspark zijn we nog steeds op zoek naar een enthousiaste ouder die 

mailto:mtlam@hsvdenhaag.nl%C2%A0


 

plaats wil nemen in de oudergeleding. We zoeken iemand die zich vanaf het begin van het 

nieuwe schooljaar 2022-2023 beschikbaar wil stellen. 

We willen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Dus lijkt het je wat 

om mee te denken over nieuwe plannen en het beleid van de school te volgen, geef je dan nu 

op! 

Je kunt je kandidaat stellen door een e-mail te sturen 

naar mr_willemspark@hsvdenhaag.nl of administratie@hsvdenhaag.nl met hierbij een 

korte introductie/motivatie. In Info nr. 14 stond het oude mailadres van de MR vermeld, 

dus wellicht zijn er hier e-mails verloren gegaan? 

  

De ouderraad 

De ouderraad organiseert diverse activiteiten op school, zoals het kerstdiner, Pasen en nog 

veel meer. Allemaal dingen die school nog veel leuker maken voor de kinderen en allemaal 

activiteiten waar veel handen voor nodig zijn. Het is een leuke gelegenheid om andere 

ouders op school te leren kennen. Natuurlijk draai je een commissie niet alleen en is er al 

veel voorwerk gedaan dat in een mooi draaiboek terug te vinden is. De meest gestelde vraag 

is: "Hoeveel tijd het kost om aan de ouderraad deel te nemen?" Het antwoord op deze vraag 

is dat dit een beetje afhangt van in welke commissie je plaatsneemt en hoeveel tijd je daar 

zelf ook in wilt steken. Daarnaast zijn er een paar vergaderingen per jaar waarbij de datums 

en het aantal vergaderingen in overleg met elkaar wordt bepaald. 

In het kort is het naar onze mening vooral heel leuk om op deze manier betrokken te zijn bij 

een groot deel van de activiteiten van je kind op school. Je kunt zo van dichtbij meemaken 

wat je kind allemaal doet in de klas bijvoorbeeld. En...vele handen maken licht werk en 

zorgen ervoor dat activiteiten door kunnen gaan. 

Heb jij zin om mee te helpen bij diverse leuke activiteiten? 

Geef je nu op! 

Heb je nog vragen? 

Stel ze aan de groepsleerkrachten of aan de MR-leden. 
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Correctie e-mailadres Nienke -verkeerscommissie - 

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 Nienke: nienkeirenestreng@gmail.com  of via 

whatsapp op: 06-28232152. De intentie is om dit schooljaar elkaar tweemaal (kort) in de 

avond te spreken. 

 

Mocht je voor de vakantie gereageerd hebben via een e-mail, dan graag nogmaals dezelfde 

e-mail verzenden. Per abuis stond er in de vorige Info een verkeerd e-mailadres. 

 

 

 

 

Volgen jullie ons al op Instagram? @HSV_WP 

Wat leuk dat velen 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/ 
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Schoolspullenpas voor kinderen tussen 4 t/m 17 jaar 

Heeft uw kind een Haagse Ooievaarspas? En is uw kind tussen de 4 jaar en jonger dan 18 

jaar? Dan ontvangt u per post een aanvraagformulier om de Schoolspullenpas aan te 

vragen. Aanvragen kan voor elk kind van het gezin. 

Met deze Schoolspullenpas kunt u voor uw kind spullen voor school kopen: pennen, 

potloden, gymspullen, mappen… en wat er verder nog nodig is voor school. 

De waarde van de pas is €50 voor kinderen op de basisschool, €250 voor brugklassers en 

€150 voor leerlingen vanaf de tweede klas van het voortgezet onderwijs en het mbo. 

Hoe gaat de aanvraag? 

Controleer het aanvraagformulier goed. Kloppen de gegevens, dan kunt u het formulier 

terugsturen in de antwoordenvelop (postzegel niet nodig). 

U kunt de aanvraag ook digitaal doen op de website van Leergeld Den Haag! De aanvraag 

wordt dan snel behandeld. https://www.leergelddenhaag.nl/schoolspullenpas 

 

Eind mei verstuurde Leergeld Den Haag het aanvraagformulier. Bel ons op of mail ons als 

u 15 juni nog geen aanvraagformulier hebt ontvangen. 

T: 070-7796135 / 070-7796136 (ma-vrij 09.00-12.30 uur) 

Email: schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl 
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