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Het einde van het jaar 

is alweer in zicht. Het is 

laat licht en weer 

vroeg donker en het 

wordt kouder, maar 

dat hoort ook wel bij 

Sinterklaas. De hele 

school staat nu in het 

teken van de Sint. Een 

spannende en leuke 

tijd voor de kinderen. 

 

Personeel 

Juf Patricia van groep 

Papegaai herstelt 

goed van haar heup-

operatie. Op dinsdag– 

en vrijdagochtend is 

ze op school om te 

ondersteunen waar 

nodig. Ze zal voorlopig 

nog niet voor de klas 

staan. 

Juf Esther begint in 

december als leer-

kracht op het VSO 

van onze school. Wij 

wensen haar veel suc-

ces op haar nieuwe 

plek! 

Op 3 december be-

gint de nieuwe logo-

pediste bij ons op 

school. Juf Iris heeft 

alles aan haar over-

gedragen, zodat zij 

goed voorbereid aan 

de slag kan. 

 

Activiteiten 

Op donderdag 8 no-

vember was het Na-

tionaal Schoolontbijt. 

Alle kinderen hebben 

in de klas ontbeten, som-

migen zelfs in pyjama! Ze 

hebben gesmuld van al 

het lekkers dat gebracht 

was. En natuurlijk is er 

aandacht besteed aan 

hoe belangrijk een ge-

zond ontbijt is. 

Op 15 november zijn de 

groepen van boven– en 

middenbouw naar de 

Uithof geweest om te 

Schaatsen voor Water. 

Op deze manier wordt 

geld ingezameld voor 

leeftijdsgenootjes in Ethi-

opië, die dankzij deze 

actie veilig drinkwater en 

goede sanitaire voorzie-

ningen op school krijgen. 

Onze leerlingen hebben 

enorm hun best gedaan 

en veel plezier gehad.  

Een geslaagde ochtend, 

mede dankzij de ouders 

die bereid waren de kin-

deren te vervoeren en te 

helpen met (aantrekken 

van de) schaatsten. 

Half december gaan de 

kinderen van de boven-

bouw de ouderen in het 

bejaardenhuis weer ver-

rassen met  allerlei zelf-

gemaakte lekkernijen. 

Kijkavond 

Op dinsdag 27 november is 

er weer een kijkavond voor 

de ouders en kinderen. Al-

les natuurlijk in het teken 

van Sinterklaas. De brief 

hierover ontvangt u tegelijk 

met deze nieuwsbrief. 

 

Schoolfoto’s 

Op 1 november  is de 

schoolfotograaf geweest. 

Zij  heeft de kinderen apart 

en met de klas gefotogra-

feerd. Als het goed is heeft 

u allemaal de bestel-

envelopjes ontvangen. U 

heeft nog een week de tijd 

om de envelopjes op 

school in te leveren. 

 

Sinterklaas 

5 december is de dag 

Die u op de kalender note-

ren mag 

Dan komen Sint en Piet  

Want onze school verge-

ten ze niet 

Omdat we het Sinterklaas-

feest vieren met z’n allen 

Komt deze dag de zwem-

les te vervallen 

De brief over 5 december 

wordt morgen meege-

bracht 

Zodat u weet wat er wordt 

verwacht 
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Belangrijke data 

 

 

27 november 

Oudermiddag/-avond 

 

5 december 

Sinterklaasfeest  

Kinderen 12.30 vrij 

 

20 december 

Kerstviering 

Kerstlunch 

 

21 december 

Alle kinderen om 12.15 

vrij 

 

24 december t/m  

4 januari 

Kerstvakantie 

 

7 januari 

1e schooldag in het 

nieuwe jaar 
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Vervolg 

 

Kerstlunch 

Voor we het weten is 

het weer zover: Kerst-

mis. Op donderdag 20 

november vieren we 

Kerst op school. Er zul-

len allerlei activiteiten 

zijn voor de kinderen. 

We gaan een heerlijke 

en gezellige Kerst-

lunch organiseren en 

rekenen daarbij op 

uw hulp. Want we vra-

gen de ouders alle-

maal iets lekkers te 

maken, zodat de kin-

deren op een goed 

gevulde Kersttafel met 

lekkernijen kunnen 

rekenen. 

Na de lunch mogen 

ook de ouders komen 

om mee te doen met 

verschillende activitei-

ten. 

Een uitgebreide brief 

over het Kerstpro-

gramma volgt te zijner 

tijd. 

 

Schoolfruit 

Van november tot 

half april krijgen wij 

weer fruit op school. 

Iedere week worden 

we verrast met ver-

schillende soorten 

fruit. Op woensdag, 

donderdag en vrijdag 

krijgt uw kind fruit op 

school en hoeft u dat 

niet zelf mee te ge-

ven. 

Schoolplein 

Al maanden zijn we be-

zig met een plan en ont-

werp voor een groen 

schoolplein. Dat bete-

kent een schoolplein 

met zoveel mogelijk na-

tuurlijke materialen, dat 

ook nog eens voldoet 

aan de behoeften van 

de kinderen. Het grote 

schoolplein voor de mid-

den– en bovenbouw 

wordt omgebouwd tot 

Duintuin! In januari zal er 

begonnen worden met 

de aanleg. Dit zal zo’n 2 

maanden  in beslag ne-

men. Het zal dus even 

behelpen zijn met bui-

tenspelen, daar worden 

alternatieven voor be-

dacht.  

In de hal van school 

wordt de tekening opge-

hangen om te laten zien 

hoe het er uiteindelijk uit 

zal komen te zien. 

De vorderingen van de 

Duintuin zullen geduren-

de de werkzaamheden 

op de website te zien 

zijn. Natuurlijk worden er 

ook foto’s geplaatst. 

 

Schoolverlaters 

Volgend schooljaar 

gaan er 16 leerlingen 

naar het Voortgezet 

Speciaal Onderwi j s 

(VSO). Op 21 november 

was er een informatie-

avond voor de ouders 

van de schoolverlaters. 

Er is door de leerkrach-

ten uitgelegd hoe de 

kinderen worden voorbe-

reid op de overgang naar 

het VSO. Een aantal perso-

neelsleden van het VSO 

heeft een presentatie ge-

geven met uitleg over wat 

het VSO inhoudt. 

Ook is er besproken hoe 

het met het vervoer is ge-

regeld. 

 

Keuken 

Volgende week is het ein-

delijk zover: dan wordt de 

keuken gerenoveerd. We 

hopen dat het personeel 

en de kinderen er weinig 

hinder van zullen ondervin-

den. De kooklessen zullen 

op een andere manier 

worden ingevuld deze 

week. 

 

 

10-jarig bestaan DHS 

2 november was er een 

studiedag voor het onder-

wijspersoneel. Na het stu-

dieprogramma, dat we in 

de ochtend hadden, wer-

den we verwacht in het 

World Forum om het 10-

jarig bestaan van De 

Haagse Scholen te vieren. 

Er waren verschillende 

workshops te volgen en na 
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het eten was er nog 

een klein feestje. Het 

was een lange maar 

gezellige dag! 
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