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Inmiddels is het volop 

lente. Het is een ener-

verende tijd geweest. 

De griepgolf kwam 

voorbij en ook water-

pokken stak de kop 

op. In school staat al-

les in het teken van 

Pasen, dieren en len-

te.  

 

Personeel 

Per  25 maart hebben 

wij een nieuwe leer-

kracht voor groep 

Kraanvogel. Juf Marie-

Christine Hendrix. Zij is 

vol enthousiasme be-

gonnen en werkt op 

maandag, dinsdag en 

woensdag. 

Juf Nicole is inmiddels 

met zwangerschaps-

verlof. De vacature 

staat uit. 

Juf Marja en juf Yesil 

zijn hun uren aan het 

opbouwen. De ont-

brekende uren wor-

den intern opgevan-

gen. 

Juf Sonja, de intern 

begeleidster, is geo-

pereerd en is thuis 

aan het herstellen. 

 

Activiteiten 

Op zaterdag 6 april 

lopen we 5 km met de 

Duinenmars.  Wij doen 

dat samen met de 

leerlingen van SO en 

VSO die zich hiervoor 

hebben opgegeven.  

Op 12 april zijn de Ko-

ningsspelen. Informatie 

hierover ontvangt bij de-

ze nieuwsbrief. 

Op donderdag 18 april  

is er weer een “Kom in 

de Klas”. Dit combineren 

we dit jaar met de mo-

biele kinderboerderij. U 

kunt met de groep van 

uw kind tussen de dieren 

rondlopen. De brief hier-

over ontvangt u bij deze 

nieuwsbrief. Ook vieren 

we 18 april Paasfeest 

met een heerlijke lunch 

in de klassen. 

 

Schoolplein 

Het zal u niet ontgaan 

zijn: het nieuwe school-

plein, onze “Duintuin” is 

inmiddels klaar en de 

kinderen hebben zich er 

al een beetje kunnen 

uitleven. Bovendien is TV 

West langs geweest om 

een kort filmpje te ma-

ken over de Duintuin.  Dit  

is te bekijken via https://

www.omroepwest.nl/tv/

programma/170088227/

Dit-doe-ik-wat-doe-ji j/

aflevering/170284740. 

Woensdag 10 april is de 

officiële opening door 

de Wethouder van On-

derwijs. Alle ouders en 

belangstellenden zijn om 

11.30 van harte welkom 

om hierbij te zijn. De uit-

nodiging hiervoor ont-

vangt u ook bij deze 

nieuwsbrief.  

 

 

L e e r l i n g e n v e r v o e r 

2019/2020 

De Gemeente Den Haag is 

begonnen met het ver-

sturen van de aanvraag-

formulieren voor het leerlin-

genvervoer voor volgend 

schooljaar. U ontvangt al-

leen het A-gedeelte. De 

school vult de verklaring (B) 

en het advies (C) in. U 

wacht tot u  deze B en C 

formulieren van school 

heeft ontvangen. U ver-

stuurt daarna zelf verkla-

ring A, B en C naar de ge-

meente.  Als u hulp nodig 

heeft bij het invullen, kunt u 

hiervoor terecht bij de hier-

voor ingerichte servicepun-

ten. De informatie over de 

servicepunten en het  op-

sturen van de aanvraag 

staat beschreven in de 

brief die u bij de aanvraag 

ontvangt. 

 

Meivakantie 

Donderdag 18 april is de 

laatste schooldag. Op 19 

april, Goede Vrijdag, be-

gint de meivakantie. Deze 

dag zijn de kinderen al vrij. 

Wij wensen iedereen een 

fijne vakantie! Op maan-

dag 6 mei  begint de 

school weer en kunnen we 

uitgerust aan de laatste 

schoolperiode beginnen! 

 

Extra verlof zomervakantie 

Regelmatig krijgen wij aan-

vragen voor verlof aanslui-

tend aan de zomervakan-

tie. Verlof in deze periode is  

niet toegestaan. 
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Belangrijke data 

 

6 april 

Duinenmars 

 

10 april 

Officiële opening 

“Duintuin” 

 

12 april 

Koningsspelen 

 

18 april 

Mobiele kinderboerde-

rij op school 

Kom in de klas 

 

19 april 

Goede Vrijdag 

 

19 april t/m 3 mei 

Meivakantie 

 

21 en 22 april 

Pasen 

 

6 mei 

School begint weer! 

 

 

 

 

Esther de Boer van Rijklaan             Heliotrooplaan                             
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