
 

 

Agenda 
 

Dinsdag 6 september 

Algemene Ouderinformatieavond (groepen 1-7) 

 

Vrijdag 9 september 

Schoolreisje groep 1-7 

 

Week 37 & 38 

Kennismakingsgesprekken 

(meer informatie volgt via de groepsleerkrachten) 

 

Maandag 19 september 

Studiedag, alle kinderen vrij 

 

Dinsdag 20 september 

Prinsjesdag, alle kinderen vrij 

 

 

De vakantie zit er op en we zijn weer van start gegaan. We hopen dat alle kinderen en ouders ook 

een goede vakantie hebben gehad. We vinden het erg leuk om iedereen weer te zien! 

 

Een zomerse start week, vandaag kunnen we allemaal weer eventjes bijkomen met een fris briesje. 



& 

Hartelijk welkom aan onze nieuwe collega’s, leerlingen en hun ouders. 

 

 

 

Team 

Allereerst feliciteren we Juf Annemieke van harte met haar zwangerschap. Na de 

herfstvakantie zal zij met verlof gaan. 

Juf Hester is inmiddels met verlof en kijkt uit naar de komst van haar tweede kindje. 

Onze nieuwe teamleden juf Sylvia van groep 8 en juf Naomi van groep 4 zijn inmiddels goed 

gestart deze week. In september zullen wij juf Vera verwelkomen die op de maandag in 

groep 3 gaat werken. 

 

Voorstelrondje Juf Sylvia opnieuw 

Met het uitsturen van de vorige Info heeft de techniek ons in de steek gelaten. Hierdoor was 

het voorstelstukje van Juf Sylvia een beetje door elkaar gehusseld en verschoven. 

Daarom haar stukje in de herhaling van voor de zomervakantie! 

 



 

Beste ouders en kinderen van HSV Willemspark, 

Ik verheug me erop dat ik dit schooljaar bij jullie voltijds aan groep 8 ga lesgeven. Mijn 

naam is Sylvia Offereins (juf Sylvia).  

Ik heb 3 grote kinderen: Jos, Stijn en Kees Willem. Zij werken alle drie, hoewel Stijn zijn 

studie nog moet afronden en ze wonen zelfstandig. Groep 8 heb ik vaker gedaan, ook een 

combinatiegroep 7 en 8, bij een openbare basisschool in Alkmaar. Bij de Europese school 

in Bergen (NH) heb ik 9 jaar lang voor alle groepen gestaan en in het buitenland 

(Shanghai) heb ik 8 jaar lang voor een internationale school in de onderbouw gewerkt.  

Afgelopen schooljaar werkte ik aan de HSV-locatie Nassaulaan als leerkracht van groep 5. 

Daar had ik het enorm naar mijn zin, alleen was er geen mogelijkheid om vijf dagen voor 

een groep te staan en hier wel. Ik heb al eens ingevallen in de vorige groep 7 bij de WP en 

het viel mij toen op wat een leuke, hechte groep dit is. Ik heb enorm veel zin in het komende 

schooljaar. We gaan er voor de kinderen een fantastisch, afsluitend jaar van maken! 

Hartelijke groet, Juf Sylvia 

Algemene Ouderinformatieavond op dinsdag 6 september 

Graag nodigen we jullie uit op school om nader kennis te maken met de leerkrachten van 

de  (nieuwe) groep van de kinderen op dinsdag 6 september aanstaande. 

In verband met de beperkte ruimte en helaas nog steeds corona op de achtergrond, willen 

we jullie vragen om met 1 ouder/verzorger per gezin naar de bijeenkomst per groep te 

komen en elkaar bij te praten. Er zijn verschillende tijdstippen gepland, zodat ouders 

meerdere bijeenkomsten kunnen bijwonen. 

De ouders van de kleutergroepen ontvangen we graag in het speellokaal. Alle andere ouders 

zijn van harte welkom in de klas van hun eigen kind. 

Onderbouw (Gr. 1-2, 3, 4) 

Tijd 18.30-19.15u  

Vanaf 18.15u is er inloop en een kopje koffie of thee. 

Bovenbouw (Gr. 5, 6, 7) 

Tijd 19.30-20.15u 

Vanaf 19.15u is er inloop en een kopje koffie of thee. 

 



 

De informatieavond voortgezet onderwijs wordt op een later moment in het schooljaar 

gepland, vanwege de aanvullende informatie over het voortgezet onderwijs. 

 

Kleuters 

De afgelopen schooljaren heeft de Willemsparkschool gewerkt met verschillende varianten 

van kleutergroepen; een combinatiegroep 1-2, een aparte groep 1 en 2 en een instroomgroep 

om te kijken wat het beste werkt op onze school. Uit ervaring weten we dat de overgang van 

groep 2 naar groep 3 best een grote stap is voor de kleuters. Er is samen gekeken hoe er een 

goede balans gevonden kan worden tussen spelen en leren om deze overgang kleiner te 

maken. 

Ons ‘speelleerplein’ in groep 3 begint steeds vastere vormen aan te nemen; we zijn trots op 

wat hier met ouderparticipatie is verwezenlijkt. Dit schooljaar zijn we met twee groepen 1-2 

begonnen: 

• De nieuwe instroomleerlingen/jongste kleuters worden verdeeld over beide 

groepen. 

• In het schooljaar 2022/2023 blijven de combinatiegroepen bestaan en dan zal er 

later in het schooljaar een afsplitsing van groep 2 komen. 

Onze groep-2-kinderen zullen op maandagen, om te wennen, al samen gaan gymmen met 

meester Thijs in de grote gymzaal. Op de vrijdagen krijgen de kinderen samen muziekles 

van juf Paula.  

 

 



Huishoudelijke mededelingen  

Aan het begin van het schooljaar zetten we even een aantal huishoudelijke mededelingen 

graag op een rijtje:  

- De deuren van de school gaan om 8.20 uur open en dan kunnen de kinderen naar binnen 

lopen. Willen jullie zorgen dat jullie kind op tijd op school is? De lessen beginnen om 8.30 

uur en het stoort als kinderen te laat binnenkomen. Als je jouw kind door omstandigheden 

later naar de klas hebt gebracht en je loopt na half negen weer naar buiten, wil je er dan 

rekening mee houden dat de lessen al begonnen zijn? Dat kun je doen door samen stil door 

de gangen te lopen. 

- Op maandag en donderdag hebben de groepen 3 t/m 8 gym. Gymschoenen zijn 

verplicht in verband met veiligheid en hygiëne. Als vanouds gaan de kinderen weer 

douchen na het gymmen, dus graag een handdoek meegeven. Het is de bedoeling dat de 

kinderen hun gymtas elke keer na het gymmen weer mee naar huis nemen. 

Op school zullen we de kinderen van groep 4 t/m 8 de gelegenheid geven en stimuleren om 

zich even lekker op te frissen onder de douche. Aangezien er in bijzondere gevallen een 

persoonlijke reden kan zijn om niet te douchen op school, zullen wij de leerlingen hiertoe 

niet verplichten. Echter is het schoolbeleid om douchen na de gymles zoveel mogelijk te 

stimuleren, omdat dit fris en gezond is na het sporten.  

Na volgende week is de regel: Geen gymschoenen bij je, dan kun je helaas niet 

meedoen aan de gymles. Dit om te zorgen dat de veiligheid van de kinderen in de 

gymzaal optimaal is.  We gaan ervan uit dat het niet nodig zal zijn om kinderen uit te sluiten 

van de gymles. Dragen jullie hier zorg voor? 

- De kleuters kunnen hun tas met gymkleren op school laten. Bij iedere vakantie krijgen 

jullie de gymtas mee naar huis om de kleding te wassen.  

 -  ’s Ochtends in de kleine pauze eten we graag met z’n allen zoveel mogelijk fruit of 

groente. Dit nemen de kinderen van thuis mee. Ook een gezonde koek of cracker is een 

optie. Met het warme weer is een extra waterfles erg fijn. 



 

 -  Als een kind jarig is, mag het natuurlijk trakteren! Willen jullie er voor zorgen dat de 

traktatie niet te groot is? We waarderen het bijzonder als het een gezonde traktatie is. 

Aanvullende cadeautjes liever niet. 

- Als een kind ziek is, wil je dit dan voor half negen doorgeven aan school via de 

basisschoolapp (afmeldformulier) of door de juf/meester een e-mail te sturen met de 

Annegreeth en Jolanda (administratie@hsvdenhaag.nl) in de cc.  

- We willen jullie vragen om de honden zoveel mogelijk thuis te laten of om afscheid te 

nemen bij de poort. 

Persoonlijk contact 

Bij de start van de dag zijn de leerkrachten er voor de kinderen. Als een ouder iets wilt 

overleggen met de leerkracht, dan vragen we om dit niet ’s ochtends bij de deur te doen, 

maar een (telefonische) afspraak te maken. Dan heeft de leerkracht even rustig de tijd voor 

een gesprek. 

 

We hebben in de coronaperiode ervaren dat conversaties per e-mail vaak veel tijd kosten en 

soms ook verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. Dus graag bellen of binnenlopen voor 

een afspraak.  

 

Gaat het om een korte praktische vraag dan kan dat bij het halen of brengen of via e-mail. 

Alvast bedankt voor de medewerking.  

 

Verlof aanvragen 

Als je verlof voor je kind wilt aanvragen, dan graag tijdig via het verlofformulier op de 

website. Bijzonder verlof moet altijd goedgekeurd worden door de locatieleider van de 

school, Lara Brugmans-Rikers. Je kunt hiervoor het aanvraagformulier vrijstelling 

schoolbezoek invullen en bij Lara inleveren. 

 

https://hsvna.nl/wp-content/uploads/2017/05/Aanvraag-vrijstelling.pdf
https://hsvna.nl/wp-content/uploads/2017/05/Aanvraag-vrijstelling.pdf


Schoolreisje- Vrijdag 9 september 

Ja, het is weer zo ver en wat hebben we er weer zin in! :) 

Gr. 1 en 2: Speeltuin Westerpret Zoetermeer 

Vertrek naar locatie: 09.30u 

Vertrek naar plein 1813: 14.00u 

Verwachte aankomsttijd voor ouders: 14.30u 

Gr 3 en 4:  Linnaeushof 

Vertrek naar locatie: 08.45u 

Vertrek naar plein 1813: 14.15u 

Verwachte aankomsttijd voor ouders: 15.00u 

  

Gr. 5, 6, 7: Duinrell 

Vertrek naar locatie: 09.15uur 

Vertrek naar plein 1813: 14.30u 

Verwachte aankomsttijd voor ouders: 15.00u 

  

Breng- en ophaallocatie voor ouders is Plein 1813. Kinderen die naar de BSO gaan op deze 

dag kunnen met de leerkracht terug mee naar school gaan en hier opgehaald worden. Graag 

aan dit tijdig aan de leerkracht doorgeven. Andere afspraken moeten ouders zelf met de 

BSO organisatie direct afstemmen. Denken jullie er ook aan om de BSO even te informeren 

als jullie kind(eren) na deze gezellige drukke dag mee naar huis gaat en dus niet naar de 

BSO zal gaan? 

  

Medezeggenschapsraad-verkiezingen 

Volgende week vrijdag 2 september zal een apart bericht gestuurd worden naar alle ouders. 

Hierin stellen de kandidaten zichzelf voor en zal de link om te stemmen gedeeld worden. 

 

Type-cursus op school! Vergeet niet in te schrijven! 

Op dinsdag 1 november 2022 om 15:15 uur gaat er op onze school de typecursus van de 



Typetuin van start. Onlangs ontvingen jullie hier meer informatie over. Er zijn op dit 

moment nog plaatsen vrij. Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden.  De kosten 

bedragen €185,-. Voor meer informatie: www.typetuin.nl  of bel naar 013-5220579. Wees er 

op tijd bij, want vol=vol. 

  

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/ 

  

Vakanties 2022-2023 

Hieronder nogmaals het vakantierooster voor dit schooljaar. 

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 

http://www.typetuin.nl/aanmelden
http://www.typetuin.nl/
https://www.instagram.com/hsv_wp/


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 

  

Eerder uit:  

School tot 12.30 uur Datum  Dag 

Middag Sinterklaas 05-12-22  maandag 

Middag voor kerstvakantie 22-12-22  donderdag 

Middag voor zomervakantie 07-07-23  vrijdag 

Let op:  Hele dag voor voorjaarsvakantie 24-02-23  vrijdag  

 

Studiedagen Datum Dag 

Studiedag 1 (dag voor Prinsjesdag) 19-09-22  maandag  

Studiedag 2 – groep 1-4 16-11-22  woensdag 

Studiedag 3 23-12-22  vrijdag 

Studiedag 4  02-02-23  donderdag 



 

Studiedag 5 – groep 1-4 22-03-23  woensdag 

Studiedag 6 (dag na Pinksteren) 30-05-23  dinsdag 
 

 

 

 

 

   



 


