
Schooljaar 2019/2020 

De laatste week voor 

de voorjaarsvakantie 

is alweer ingegaan. 

Thema Winter maakt 

langzaamaan plaats 

voor thema Bouwen. 

Alle groepen geven 

hier op hun eigen ma-

nier een invulling aan, 

er worden liedjes ge-

zongen over bouwen 

en in school is een 

heuse bouwplaats te 

zien! 

 

Personeel 

Juf Tina, de logopedis-

te, gaat 20 februari 

trouwen. Zij zal van 18 

februari t/m 6 maart 

afwezig zijn.  

 

Activiteiten 

Op 8 maart doen een 

aantal leerlingen van 

de boven– en mid-

denbouw mee aan 

de City-Pier-City loop. 

Sommigen 1 km en 

anderen zelfs 2,5 km! 

Kinderen die zich heb-

ben opgegeven krij-

gen nog nadere infor-

matie na de voor-

jaarsvakantie. 

Op 4 april doen we 

weer mee aan de Dui-

nenmars. Wij lopen, 

net als andere jaren, 5 

kilometer. Ook hier 

wordt u binnenkort 

over geïnformeerd. 

Op 7 april wordt op 

school het Paasfeest 

gevierd. 

Op 16 april komt de Mo-

biele Kinderboerderij 

weer op school. Natuur-

lijk kunnen de ouders 

ook weer een kijkje ko-

men nemen. 

Op 17 april worden de 

Koningsspelen gehou-

den. Ook daarvoor zijn 

de voorbereidingen al in 

volle gang en wordt het 

officiële Koningsdaglied 

hard geoefend! 

 

Informatie-avond 

Op 12 maart is er een 

informatie-avond voor 

de ouders. U kunt op de-

ze avond informatie krij-

gen over allerlei onder-

werpen. De uitnodiging 

hiervoor krijgt u na de 

vakantie. 

 

Overlast parkeren 

Regelmatig krijgen wij 

klachten van taxichauf-

feurs dat auto’s van ou-

ders de oprit belemme-

ren of blokkeren. De op-

rit voor school is alleen 

bedoeld voor de taxi’s. 

Wilt u hier rekening mee 

houden en uw auto in 

de straat parkeren? 

 

Naschoolse opvang 

De naschoolse opvang 

heeft op de woensdag-

middag nog een aantal 

plaatsen beschikbaar. 

Voor informatie kunt u 

bellen met 06-13604547 

of mailen naar 

BSO.IDV@Middin.nl 

 

Zwemdiploma’s 

De afgelopen weken heb-

ben een aantal leerlingen 

van onze school tijdens de 

zwemles hun A, B of zelfs C-

diploma gehaald! Ze kun-

nen trots zijn op zichzelf! 

 

Leerlingenvervoer 

Op 28 maart gaat de ge-

meente Den  Haag begin-

nen met het versturen van 

de aanvragen voor het 

leerlingenvervoer voor vol-

gend schooljaar. De aan-

vragen worden rechtstreeks 

naar de ouders gestuurd. 

Ouders moeten deze, net 

als vorig jaar, weer zelf op-

sturen naar de gemeente, 

samen met het schoolad-

vies. Wij zullen dit advies 

begin april naar u opsturen. 

 

Studiedag/vakantie 

Op 21 februari is er een stu-

diedag voor het personeel. 

De kinderen zijn die dag vrij. 

Aansluitend is er voorjaars-

vakantie. 

Op 2 maart hopen we ie-

dereen weer uitgerust op 

school terug te zien. 
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Belangrijke data: 

 

21 februari 

Studiedag: kinderen vrij 

 

24 t/m 28 februari 

Voorjaarsvakantie 

 

8 maart 

CPC-loop 

 

12 maart 

Informatie-avond 

 

29 maart 

Begin zomertijd 

4 april 

Duinenmars 

 

7 april 

Paasfeest 

 

9 april 

Studiedag: Kinderen vrij 

 

10 april 

Goede Vrijdag 

 

12 & 13 april 

Pasen 

 

16 april 

Mobiele Boerderij op 

school 

 

17 april 

Koningsspelen 
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