
Schooljaar 2018/2019 

 

We zijn alweer halver-

wege de laatste week 

voor de voorjaarsva-

kantie! Wat is er weer 

hard gewerkt de af-

gelopen periode. En 

het voorjaar komt er 

weer aan. 

 

Personeel 

Juf Wil van groep Toe-

kan en Beo gaat 1 

maart met vervroegd 

pensioen. Donderdag 

21 februari is haar 

laatste werkdag. Wij 

zullen er een feestelij-

ke dag van maken 

voor juf Wil. Om 15.15 

zwaait zij de kinderen 

uit in de hal, U kunt 

haar dan ook even 

gedag zeggen als u 

wilt. 

Juf Nicole van groep 

Kraanvogel en Peli-

kaan gaat half maart 

met zwangerschaps-

verlof. 

 

Activiteiten 

Op zondag 10 maart 

zal onze school, sa-

men met het VSO, 

weer deelnemen aan 

de City-Pier-City. 

Jeugdloop. Meester 

Trevor houdt u op de 

hoogte van de tijden 

en plaats van verza-

melen en start. 

Op donderdag 14 

maart wordt er weer 

een oudermiddag/-

avond georganiseerd. 

Deze keer met het the-

ma “eten en gezond-

heid”. Na de voorjaars-

vakantie krijgt u een brief 

met de exacte tijden en 

informatie over wat er 

allemaal te beleven zal 

zijn deze dag. Zet de da-

tum alvast in uw agen-

da. Wij rekenen op uw 

komst! 

 

Staking 15 maart 

Op vrijdag 15 maart 

gaat de school dicht. De 

kinderen zijn deze dag 

vrij.  

Het personeel bij ons op 

school kiest ervoor om  

het werk neer te leggen 

op vrijdag 15 maart. Ze 

gaan meedoen met de 

landelijke demonstratie 

op het Malieveld. Ze ho-

pen hiermee  een betere 

toekomst voor ons on-

derwijs te bewerkstelli-

gen. 

 

Hoofdluis 

In één van onze groe-

pen is bij een paar kin-

deren hoofdluis gecon-

stateerd. De betreffende 

ouders zijn geïnformeerd 

en hebben de kinderen 

behandeld. Alle ouders 

van deze groep hebben 

een brief meegekregen. 

Wilt u bij uw kind ook ex-

tra alert zijn en de haren 

van uw kind regelmatig 

controleren? 

 

 

Schoolplein 

De aanleg van het nieuwe 

schoolplein is in volle gang 

en het wordt geweldig! 

Nog even geduld en dan 

kunnen de kinderen er vol-

op gebruik van gaan ma-

ken. Natuurlijk zal er, als het 

klaar is, een feestelijke ope-

ning volgen.  

 

Vakantiepas 

Niks te doen in de voor-

jaarsvakantie? Dat kan 

écht niet! Bekijk alle voor-

jaarsvakantie-activiteiten 

en ontdek dat je bijvoor-

beeld kunt skiën, koken, 

smullen, klimmen, filmen of 

knutselen! Wel even (gratis) 

lid worden van de Vakan-

tiepas Club natuurlijk! Voor 

informatie en aanmelden: 

www.vakantiepas.nl. 

 

Leerlingvervoer 2019/2020 

Begin april gaat de Ge-

meente Den Haag de aan-

vraagformulieren voor het 

leerlingenvervoer voor vol-

gend schooljaar weer ver-

sturen naar de ouders. Het 

aanvragen zal iets anders 

gaan dan u tot nu toe ge-

wend was. U vult verklaring 

A in. De school vult de ver-

klaring (B) en het advies 

(C) in. U wacht tot u  deze 

B en C formulieren van 

school heeft ontvangen. U 

verstuurt daarna zelf ver-

klaring A, B en C naar de 

gemeente.  De uitleg van 

deze procedure ontvangt 

u per brief van de ge-

meente. 

NIEUWSBRIEF 6 SO, Heliotrooplaan,  februari /maart 2019 

 
Belangrijke data 

 

25 februari t/m 1 maart 

Voorjaarsvakantie 

 

10 maart 

City-Pier-City 

 

14 maart 

Oudermiddag/-avond 

 

15 maart 

STAKING 

Alle kinderen vrij 

 

2 april 

Studiedag 

Alle kinderen vrij 

 

6 april 

Duinenmars 

 

12 april 

Koningsspelen 

 

18 april 

Mobiele kinderboerde-

rij op school 

Kom in de klas 

 

19 april t/m 3 mei 

Meivakantie 

 

 

 

Esther de Boer van Rijklaan             Heliotrooplaan                             

  


