
 

 

Agenda 
 

Donderdag 29 september 

MR-vergadering 
 

Woensdag 5 oktober t/m vrijdag 14 oktober 

Kinderboekenweek 

 

Woensdag 5 oktober 

Verkleed naar school 

 

Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 

Herfstvakantie 



 

 

 

 



 

Ze zwaaien naar de Koning op Prinsjesdag en met deze ingestuurde foto halen ze 

het Jeugdjournaal. Met dank aan Ingrid (moeder Maxime en Lauren) voor het regelen van 

de tribunekaartjes en de topfotograaf Karen (moeder Taeke en Carlijne). Dit is wat onze 

Willemsparkschool zo leuk maakt, kinderen krijgen om de hoek van school, de troonrede en 

functioneren van de democratische rechtsstaat mee! (ingezonden door WP-ouder: Idsert) 

 

Ondertussen zijn ook de kennismakingsgesprekken van start gegaan. Graag de 

vragenlijst vooraf thuis even invullen. De groepsleerkrachten kijken ernaar uit om alle 

ouders persoonlijk te spreken. 

 

Uitslag MR-verkiezingen 

Deze maand september hadden we de verkiezingen voor de oudergeleding van de 

medezeggenschapsraad (MR). We hadden drie kandidaten en de verkiezingen zitten er op. 

Viola van Rhijn en Jeroen Meijerink zullen aanschuiven bij de MR van de 

Willemsparkschool.  

De eerstvolgende vergadering van de MR staat gepland op 29 september. Wie vragen heeft 

aan de MR kan de voltallige MR bereiken via: mr_willemspark@hsvdenhaag.nl 

Kinderboekenweek Gi-Ga-Groen 

Op de Willemsparkschool maken wij ons klaar voor de kinderboekenweek van 2022 (5-16 

oktober). Deze staat in het teken van de natuur ontdekken. Verhalen uit het bos of over het 

strand. Leren over dieren en planten en ontdekken hoe jij het klimaat een handje kan 

helpen. Wij gaan er een waar leesfeest van maken in een groene sfeer! Thuis kan 

het Kinderen voor kinderen lied alvast worden ingestudeerd!  

Op 5 oktober openen wij de Kinderboekenweek en mogen alle leerlingen verkleed in het 

groen of als een ‘groen beroep’ naar school! We starten op het plein en daar dansen en 

zingen we mee op het Gi-Ga-Groen lied van Kinderen voor kinderen…geleid door groep 8. 

Naast extra aandacht voor lezen en activiteiten rondom het thema natuur in alle klassen, 

komen er weer voorleeswedstrijden vanaf groep 4 en starten wij wederom een boeken-

inzamelactie. Kijk thuis alle kasten door en doneer je favoriete (prenten)boeken in goede 

staat (Nederlands, Engels en andere talen) aan school vanaf 6 oktober. Zo kunnen wij onze 

bibliotheek op school blijven verrijken. Doneer je een nieuw boek, dan zorgen wij voor een 

mooi label met door wie en waarom dit boek is gedoneerd als blijvende herinnering. Welke 
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groep zou dit jaar de meeste nog goede en eigentijdse boeken weten te verzamelen? Houd 

het raam van de multi-functieruimte vanaf 6 oktober in de gaten. 

 

Stadstuintje 

Onze school kan, door de inzet van een ouder, beschikken over een stadstuintje achter 

de Cantaloup speeltuin! 

Juffrouw Mirella is daar een aantal jaren met de kleuters geweest. Na haar vertrek mag 

ik het tot mijn blijdschap overnemen. In groep 6 heb ik uitleg gegeven en vier kinderen 

uitgenodigd om mij te helpen bij het tuintje. Er wilden veel kinderen meedoen dus 

hebben meester Robin en ik, met behulp van de bekende ijslollystokjes, vier kinderen 

gekozen. Samen met dit groepje ben ik begonnen aan de enorme klus om het tuintje leeg 

te halen. Dit doen we elke maandag in de pauze gedurende een half uurtje. De kinderen 

gaan er een dagboek over bijhouden en in de klas vertellen wat er allemaal is gebeurd. 

Het gaat een bloemenpluk- , kruidentuintje worden. Na het leeghalen gaan we een plan 

maken en in februari starten met mesten en beplanten. Aan het eind van het schooljaar 

zullen ze dan zowel bloemen als kruiden mee naar huis kunnen nemen. 

De school voorziet in een klein budget. Verder hebben we voor het tuintje nog wat nodig 

en doe ik hiervoor een beroep op de ouders van onze school: 



 

> mooie aardewerk potten voor de kruiden. 

> lentebollen . 

We houden jullie op de hoogte in de Info. 

Alvast bedankt namens het stadstuintje team. 

Laurens, Sophia, Max, Eloise en juf Conny  

 

Gezonde en groene keuze  

Bij het afval komen steeds meer drinkpakjes terecht. We willen iedereen stimuleren om 

geen drinkpakjes mee naar school te nemen. Gebruik liever hervulbare waterflessen, bekers 

en broodtrommels, want dan vermindert de afvalberg direct.  

 

Gevonden voorwerpen 

Er worden op school veel spullen “vergeten”. Deze spullen belanden op één centrale plek, 

namelijk bij de 'gevonden voorwerpen' in de oranje bakken bij de hoofdingang. De bakken 

puilen regelmatig uit merken we. Komen jullie kijken of er iets bij ligt van jullie kind?  Onze 

tip: schrijf in jassen, tassen en dergelijke de naam of plak een naamsticker. Zien we 

namelijk een naam op de kleding of in de tas dan geven we het terug aan de eigenaar :) 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Het is ook weer de tijd van het jaar dat de administratie het verzoek voor de (vrijwillige) 

ouderbijdrage uit gaat sturen via Schoolkassa. Bij de HSV Willemsparkschool vragen wij 

een ouderbijdrage van 350 euro per leerling per schooljaar. Met deze bijdrage kunnen wij 

onder andere klassenverkleining en lessen muziek, gymnastiek en Engels door 

vakleerkrachten realiseren. Ook de extra activiteiten voor de kinderen, zoals festiviteiten, 

gastlessen en uitjes, worden hiermee bekostigd.  

Wij zijn trots op onze mooie Willemsparkschool en willen de kinderen graag kwalitatief 

goed en aantrekkelijk onderwijs bieden. De vrijwillige ouderbijdrage maakt een wezenlijk 

verschil om dit te kunnen realiseren. Alvast hartelijk dank voor de bijdrage om dit mogelijk 

te maken! 



 

 

Leerlinggegevensformulieren 

Vorige week is er een e-mail verstuurd naar een aantal ouders met het verzoek om het 

leerlinggegevensformulier (nogmaals) in te vullen. Dit bericht is een kleine herinnering 

hieraan. 

De leerlinggegevensformulieren zijn verzameld in een ordner en deze gegevens op papier 

gebruiken we als we snel jullie of een contactpersoon of een huisarts moeten bereiken of als 

we geen internet hebben om de gegevens op te zoeken. Heb je vorige week geen e-mail 

gehad, dan zal het formulier van je kind al in de map zitten. Wellicht zijn er onlangs of vorig 

jaar wel e-mailadressen of telefoonnummers veranderd? Dan willen we jullie vragen 

opnieuw een formulier  in te vullen en op te sturen of af te geven naar/bij Jolanda of 

Annegreeth (administratie@hsvdenhaag.nl).  

 

https://mcusercontent.com/a7c3e6ef6a3aca6d7b4799d8b/files/5f2d3886-f8ea-12fb-4629-8f77995eec2a/Nieuw_leerlinggegevensformulier.pdf


 

Steun een diverser aanbod middelbare scholen 

In de Leidse regio is een initiatief gestart om een nieuwe middelbare school te stichten. Dit wordt 

een middelbare school met vernieuwingsonderwijs dat aansluit op de vernieuwende basisscholen 

in de regio. Wij vinden het belangrijk dat er voor onze kinderen iets te kiezen is in onze regio en 

steunen dit project daarom. Ouders van onze leerlingen uit groep 7 en 8 mogen via een site van de 

overheid dit project steunen met een handtekening. Zou u willen tekenen? Dat kan op de site van 

de overheid via www.daltonleiden.nl 

 

 

Win een prijs bij de VakantiePas  

Het team VakantiePas hoopt dat alle kinderen een super zomervakantie hebben gevierd en goed 

gebruik hebben gemaakt van de kortingen uit de VakantiePas. Maar de pret is nog niet voorbij 

http://www.daltonleiden.nl/


want de kinderen kunnen een prijs winnen! 

Het team wil graag weten wat kinderen en ouders vonden van de VakantiePas. Hoeveel 

activiteiten hebben ze gedaan? Wat vonden ze het leukst om te doen? Maar ook: wat voor 

activiteit hebben ze gemist? En wat moet er volgend jaar zeker in staan? 

Laat het de VakantiePas weten. Vul op de website vakantiepas.nl een zogenaamd VipVel in. Dat 

is een korte enquête. Met uw opmerkingen kunnen zij de VakantiePas volgende zomer nog beter 

maken. Onder alle inzenders worden twee mooie prijzen verloot. Met de hele klas een middag 

boomklimmen in het Haagse Bos (Boomtoppers) en met het hele gezin uit eten in een lekker 

restaurant! 

 

http://vakantiepas.nl/
http://vakantiepas.nl/
https://www.vakantiepas.nl/vipvel/

