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Kalender 

Maandag 10 september t/m vrijdag 28 
september  

Kennismakingsgesprekken 

Woensdag 12 september Stakingsdag (zie verderop voor verdere info) 

Maandag 17 september Studiedag – alle leerlingen vrij 
De Peuterschool is deze dag wel geopend 

Dinsdag 18 september Prinsjesdag – alle leerlingen vrij 
Ook de Peuterschool is deze dag gesloten 

Woensdag 19 september Sportdag kleuters 

Woensdag 3 oktober t/m vrijdag 12 oktober Kinderboekenweek  

Donderdag 18 oktober Verhuizing – alle kinderen vrij 
Ook de peuterschool is deze dag gesloten 

Vrijdag 19 oktober Verhuizing – alle kinderen vrij 
Ook de peuterschool is deze dag gesloten 

Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober Herfstvakantie 

Maandag 29 oktober Opening Kindcentrum Da Vinci 

 

Een goede start! 

Het schooljaar is weer begonnen. De kinderen zijn inmiddels weer gewend aan het naar school gaan. 

Tijdens de algemene informatieavond is benadrukt dat samenwerking tussen school en ouders erg 

belangrijk is. We kijken er weer naar uit om er met elkaar een mooi schooljaar van te maken.  

Het team wenst alle kinderen en ouders een heel fijn schooljaar toe! 

Staking 

Voor de zomervakantie is een brief verspreid onder alle ouders over de staking van 12 september 

aanstaande. Vorige week heeft u via Mijnschoolinfo informatie ontvangen over in welke groep er 

gestaakt gaat worden. In de groepen waar niet gestaakt gaat worden door de leerkracht verwachten 

wij de kinderen die dag gewoon op school.  
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De leerkrachten van de volgende groepen staken: 1b, 3, 3s, 5, 6, 6/7 en 8. De leerlingen van deze 

groepen krijgen die dag dus geen les. Zij zijn deze dag vrij.  

De leerkrachten van groep 1a, 2a, 2b, 4/5 en 7 werken deze dag wel. De leerlingen van deze groepen 

worden deze dag wel verwacht.  

De staking heeft geen betrekking op de Peuterschool. Zij zijn deze dag gewoon geopend.  

Kennismakingsgesprekken 

Deze week zijn de kennismakingsgesprekken begonnen. De leerkrachten kijken er erg naar uit met u 

kennis te maken. Tijdens deze gesprekken wordt er niet gesproken over de ontwikkeling van 

uw kind maar gaat het echt om het kennismaken met elkaar. Heeft u zich nog niet 

ingeschreven dan kan dit nog op de inschrijflijsten die bij de klassen en in de gangen beneden 

hangen. We kijken uit naar uw komst. 

Verlofaanvragen 

Regelmatig wordt verlof aangevraagd. Bijvoorbeeld in verband met familiebezoek in het buitenland. 

Bij bepaalde zogenaamde ‘gewichtige omstandigheden’ is dit toegestaan. In de schoolgids wordt dit 

nader uitgelegd. Neem om teleurstellingen te voorkomen tijdig contact op met de directeur.  

Op tijd komen 

We zien dat bijna alle kinderen op tijd komen. Het is fijn te merken dat ouders hun kinderen op tijd 

naar school sturen of op tijd brengen. Soms lukt dat niet. De Gemeente Den Haag heeft de 3-6-9-12 

regeling voor het te laat komen. Hieronder leggen we u nog eens uit hoe deze regeling werkt.  

De 3-6-9-12 regeling 

Wat houdt de regeling in?  

3xtelaat  

Wanneer een leerling binnen een korte periode drie keer te laat op school of in de les verschenen is, 

dan wordt er door de school contact opgenomen met de ouders. Dat kan telefonisch gebeuren of 

middels een briefje.  

6x te laat 
Heeft dat niet geholpen, dan worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek op de school nadat de 
leerling zes keer te laat is gekomen.  
 
9x te laat 
Wanneer het te laat komen na dat gesprek nog steeds doorgaat, dan meldt de school het met een 
kennisgevingsformulier aan de leerplichtambtenaar bij de negende keer. De afdeling Leerplicht 
stuurt de ouders van de verzuimende leerling vervolgens een waarschuwingsbrief. 
 
12x te laat 
Na drie weken neemt de afdeling leerling administratie contact op met de school met de vraag of 
het te laat komen is gestopt. Wanneer dat zo is wordt het dossier bij leerplicht gesloten. Als het te 
laat komen niet is gestopt worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de 
leerplichtambtenaar. In een aantal gevallen wordt er doorverwezen naar de hulpverlening, in andere 
gevallen wordt er een proces-verbaal opgemaakt. 
 

 



Nieuwbouw en verhuizing 

Wellicht heeft u het opgemerkt; er staat inmiddels al een mooi gebouw aan de Erasmusweg. Op dit 

moment wordt er hard gewerkt aan het schoolplein. Dit zal binnenkort klaar zijn. In het gebouw 

vinden er nog kleine werkzaamheden plaats.  

Op donderdag 18 en vrijdag 19 oktober vindt de verhuizing plaats. De kinderen zijn op deze dagen 

vrij. Na de herfstvakantie op maandag 29 oktober zal er een grote opening plaatsvinden. Binnenkort 

krijgt u hier meer informatie over maar zet het alvast in uw agenda! Wij kijken er erg naar uit om 

straks samen met de leerlingen in het nieuwe gebouw te werken! 

De Vreedzame School 

In de eerste schoolweken is in elke klas intensief aandacht besteed aan de Vreedzame School. Blok 1 

stond centraal: “We horen bij elkaar”. Hierin zijn onder andere de regels in de klas besproken en hoe 

de kinderen met elkaar omgaan.  

Binnenkort start blok 2: “We lossen conflicten zelf op”, waarin kinderen leren omgaan met conflicten 

om zo ruzies voor te zijn. Leuk als u bij uw kind vraagt naar deze lessen! 

Jaarkalender 

Als het goed is heeft u gisteren van ons een mooie jaarkalender ontvangen. Wij zijn erg trots op het 

eindresultaat. Hang deze vrolijke kalender leuk op in huis. Hierop ziet u alle belangrijke dagen, 

vakanties en vieringen. Een handige en leuke manier om altijd goed op de hoogte te zijn van al deze 

belangrijke momenten. 

Kinderboekenweek 

 

 

 

Op woensdag 3 oktober begint de Kinderboekenweek. 

Het thema is Kom erbij! Vriendschap staat hierbij centraal. Iets waar we allemaal dagelijks mee te 

maken hebben.  

Op woensdag starten wij de Kinderboekenweek op het plein. Hier starten wij met het lied van 

Kinderen voor Kinderen. 

Dit dansje en liedje zullen we de komende tijd weer gezellig gaan oefenen met de kinderen. 

Verdere informatie krijgt u binnenkort via Mijnschoolinfo. 

We hopen op een gezellige en vooral vriendschappelijke Kinderboekenweek!!  

 

                                           



Voorstellen 

Zoals u weet zijn er dit jaar een aantal nieuwe medewerkers bij ons komen werken. We zijn erg blij 

met hun komst. Misschien heeft u ze al ontmoet de afgelopen weken maar we stellen hieronder 

graag een aantal nieuwe mensen aan u voor. 

 Hallo, Ik ben juf Jessica Frans.                                                                     
Ik ben de juf van groep 2B en werk van 
maandag tot en met vrijdag. Ik wens alle 
kinderen een leuke en leerzame schooljaar toe. 
 

 Dag allemaal,                                                                                      
Misschien hebben jullie mij al door de school 
zien lopen, ik ben Jeanine, de nieuwe juf in 
groep 4/5. Sinds een jaar heb ik mijn diploma. 
Vorig jaar heb ik lesgegeven aan kleuters en 
ben ik naar het buitenland gegaan, om daar te 
helpen in het onderwijs. Nu zal ik hier vier 
dagen per week lesgeven in groep 4/5.  
 

 Hallo allemaal,                                                                                                            
Mijn naam is Stephanie Verspoor en ik geef les 
aan groep 2a en wel de hele week. Wat mij erg 
aanspreekt met het werken met kleuters is, dat 
we samen leren, samen ontdekken, samen 
lachen en helaas ook soms samen huilen. 
Samen maken wij er een leuk jaar van!  
 
 

 Mijn naam is Marion Huberland. Ik woon in 
Zevenhuizen (bij Gouda), ben getrouwd en wij 
hebben drie kinderen. Sinds dit schooljaar ben 
ik als interim intern begeleider aan het werk op 
deze school. Dat doe ik samen met Pauline 
Hoogeveen. Wij nemen het werk van Anneke 
Spaans over tot er een nieuwe intern 
begeleider gevonden is. Daarbij zal Pauline zich 
richten op de begeleiding van de leerkrachten 
en ik op de lopende zorgdossiers. 
 



 Zoals al genoemd door Marion, ik ben Pauline 
Hoogeveen. Ik woon met mijn man en twee 
zoons in Den Haag.  Ik zal mij de komende tijd 
vooral focussen op het begeleiden van 
leerkrachten. Over het algemeen zal ik op 
maandag en donderdag aanwezig zijn op 
school. 
 

 Goede dag 
Ik ben Sandra Verseput en een echte kleuterjuf. 
Op woensdag, donderdag en vrijdag sta ik met 
veel passie en plezier bij groep 1B. Naast mijn 
parttimebaan op deze school heb ik ook nog 
een eigen dansvereniging waar ik ook graag 
mijn tijd en energie in steek. Ik werk met veel 
liefde met kinderen en daarom is mijn motto 
ook: Ik kan niet van ieder kind een ster maken 
maar ik kan ze wel allemaal laten schitteren. 
Wil je nog meer van mij weten? Kom gerust 
eens langs!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


