
 
 

 

Bericht van Lorraine Janet Dean Director HSV International Department  

& Ingrid Schumacher, directeur HSV Nederlandse Afdeling 

 
Beste ouders en verzorgers, 

 
De afgelopen eerste periode van het schooljaar is voorbij gevlogen en nu staan de feestdagen alweer 

voor de deur. Een gezellige en drukke periode voor de kinderen. 
Komende week zullen wij op donderdag 5 december Sinterklaas en de pieten op school 
verwelkomen. De schooldag duurt dan tot 12.30 uur voor de kinderen. De hulpouders van de 

OuderActiviteitenCommissie (OAC) hebben de school prachtig versierd voor het bezoek van 
Sinterklaas, waarvoor hartelijk dank! 

 
In de week voor de kerstvakantie staan in de ochtend de kerstconcerten gepland, zie de exacte 
dagen en tijden onderaan deze nieuwsbrief.  

Op donderdag 19 december vindt het ‘Festive Dinner’ op school plaats voor de kinderen. Hiervoor 
worden nog hulpouders gezocht, dus graag opgeven bij de OAC op welke tijden u kunt assisteren. 
Alvast bedankt.  

 
Zoals u heeft kunnen zien, staan er steigers op het schoolterrein om werkzaamheden aan het dak te 

kunnen verrichten. Het gaat onder andere om het vervangen van dakpannen en reparaties aan het 
het houtwerk van het dak, waardoor lekkages kunnen worden voorkomen. Ook zal de zonwering 
vervangen worden en een aantal ruiten worden vernieuwd. Deze werkzaamheden kunnen helaas 

niet gepland worden in de vakantieperiodes. Uiteraard zijn er wel afspraken gemaakt over de 
verdeling van de werkzaamheden, zodat de kinderen hier zo min mogelijk hinder van ondervinden.  
 

Wij wensen u alvast een fijne decembermaand toe met prettige feestdagen en alle goeds voor een 
mooi en gezond 2020.  

 
Lorraine Dean & Ingrid Schumacher 

 

Directie HSV 

 

Nieuwe speeltoestellen met dank aan 2HSV 

 

In de week voor de herfstvakantie zijn er twee mooie nieuwe speeltoestellen geïnstalleerd op het 
schoolterrein. De aanschaf van deze speeltoestellen is mede mogelijk gemaakt door de donaties 
tijdens de 2HSV veiling afgelopen voorjaar. Wij zijn de stichting 2HSV en alle ouders die hebben 

bijgedragen aan deze speeltoestellen voor onze leerlingen zeer erkentelijk.  

NIEUWSBRIEF 

November / December 2019 



Het schoolplein ziet er aantrekkelijk uit met de nieuwe toestellen en de kinderen genieten er enorm 
van. Namens het personeel en de kinderen: Hartelijk dank! 

 

 
 

Afgelopen Kinderboekenweek  

 

Dit jaar vond de Kinderboekenweek plaats van 2 oktober – 11 oktober 2019. Het thema was; Reis 
mee! Er werd voorgelezen in de klas door ouders, opa’s en oma’s en leerlingen.  

 

De hele school heeft samengewerkt om bij het boek “De paraplu” een verhaal te schrijven, zowel in 
het Nederlands als in het Engels. Alle klassen hebben een paar bladzijden van het verhaal op zich 

genomen. Tijdens de afsluiting van de kinderboekenweek zijn de verhalen voorgelezen.  

 

Ook de jaarlijkse boekenmarkt was weer een groot succes.  

 

 

 
 

 



Communicatie via HSV app 

 

Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe HSV app voor de communicatie met ouders.  Via de 
app krijgt u de nieuwsbrief van de school en als u zich heeft aangemeld ook berichten en foto’s van 

de groep van uw kinderen. Dit jaar blijven we ook nog alle informatie per e-mail versturen, maar 
geleidelijk aan willen we alleen gebruik gaan maken van de app als communicatiemiddel.  
 

De app is nog in ontwikkeling, dus uw feedback is welkom. Heeft u suggesties / opmerkingen over de 
app of de communicatie met school, dan kunt u mailen naar de schoolleiding van de Nederlandse 
afdeling: ischumacher@hsvdenhaag.nl en bgerits@hsvdenhaag.nl.  

 

Verkeerscommissie & Fietsverlichtingsactie 

 

De dagen worden weer donkerder en daarom is het extra belangrijk om goed verlicht aan het 
verkeer deel te nemen. De verkeerscommissie heeft afgelopen 16 oktober samen met een 

fietsenmaker van Snel Fietsen, de fietsverlichting van de kinderen uit de groepen NA 6-7-8 en ID 5-6 
gecontroleerd.   
Veel dank aan aan de verkeerscommissie en hulpouders voor de goede organisatie en inzet.   

 
 

 
 

Sociaal-emotionele ontwikkeling - Jigsaw 
 
We have come to the end of the first unit, ‘Being Me 
in My World,’ the children have looked at the school 

community, what it feels like to be part of that, how 
they feel and how they work well with others at 

school, as well as what they need to be a good 
learner.  
We have started our second unit ‘Celebrating 

differences’ with a joint NA and ID assembly launch 
for each year group. In this unit the children will 
discuss matters as, being the same, being different, bullying, feelings, words that harm and celebrate 

being me.  
The children enjoy taking turns expressing themselves during Jigsaw sessions and the ”calm me” 

time (Mindfulness). 
 

Personeel 

Juf Helen Harent is terug van haar zwangerschapsverlof en zal in de komende periode zowel bij de 
Nederlandse afdeling als bij de Willemsparkschool werken (zie ook hieronder).  
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Juf Steffanie is bevallen van een zoontje, Jesse, op 31 oktober. Ook juf Elske heeft een zoon 
gekregen, op 5 november is Freek geboren. Daarnaast is onze vaste vervanger, meester Harm, vader 

geworden van Judah die op 8 november geboren is. Wij wensen hen allen veel geluk en gezondheid 
toe. 

Mocht u (één van) de leerkrachten een kaartje willen sturen om hem/haar te feliciteren, dan kunt u 

deze op school inleveren en zorgen wij dat het doorgegeven wordt.     

Zoals u wellicht weet, is juf Margreeth Blom de afgelopen weken afwezig geweest. In goed overleg 
heeft juf Margreeth besloten om vanaf januari 2020 van haar pensioen te gaan genieten. Dit 
betekent dat zij niet meer op school komt werken. Wij bedanken juf Margreeth voor de jarenlange 

inzet bij de Haagsche Schoolvereeniging en wensen haar het allerbeste toe.  

Gelukkig hebben wij een goede oplossing gevonden voor groep 3. Meester Pieter werkt nu ook op 
woensdag in groep 3 en op maandag is juf Helen groep 3 komen versterken. Miss Titia blijft op 

maandag en dinsdag de Engelse lessen in groep 3 verzorgen.   

Juf Helen zal voorlopig op dinsdag en vrijdag in groep 5 van de Willemsparkschool gaan werken 
i.v.m. de vervanging van het verlof van een leerkracht aldaar. Juf Jopke en Miss Jill blijven daardoor 
samen in groep 4 werken. Het is fijn dat er zoveel mogelijk rust is voor de kinderen door de bezetting 

van de groepen op deze wijze te regelen.  

(G)MR News 

 

On Monday 23rd September and Monday 18th of November, the MR had their first meetings of the 
year. We would like to thank Jonny Stokes for his role as the parent MR member for KSS, and Selene 
Fagel and Deidre Jacobs in their parent MR roles for the NA at NSL. We would also like to thank 

Sarah Smit for her contribution as NSL ID staff MR member, and welcome back Sara Vermeulen in 
her place. We are pleased to announce that Lisa Worrall will be the staff representative for the VHS 
location, and congratulate Helen Harant (NSL NA staff MR member) on the birth of her beautiful 

baby, Juul. 
This school year two teachers Titia Boreel (NA3) and Vera Schoof (NA6) are the staff representatives 

for the Dutch department (Nederlandse afdeling / NA) of the HSV. There were a number of 
candidates who expressed interest in the role of parent representative for the NA, for which two 
vacancies were advertised. As part of the election process, only two of the candidates submitted 

their information needed within the week deadline. As a result, these two candidates have therefore 
been automatically appointed to the two NA parent representative posts on the MR. We therefore 
welcome Dietske Simons (children in NA 1, 3, 4) and Neill Wylie (child in NA 1) to the MR, and thank 

those parents who expressed initial interest in joining us. 
 

The GMR need a parent representative for the Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). 
A NA parent has already shown interest for this position. If you would be interested in the position 
of GMR representative as well, you are welcome to send an application before the 1st of December 

2019 to Patty Burghouwt (pburghouwt@hsvdenhaag.nl), the NA staff representative for the GMR.  
If there are no other candidates, the first interested parent will be appointed as the GMR parent 

representative for the NA.  
 

Planning december 2019    

Sinterklaasviering op school - donderdag 5 december (de kinderen zijn om 12.30 uur vrij)  
 
Kerstconcerten  

- maandag 16 december om 9.00 uur Na1, Na2, IDR, ID1  
- dinsdag 17 december om 8.45 uur Na3, Na4, ID2, ID3  

- woensdag 18 december om 8.45 uur Na5,Na6, ID4,ID5  
- donderdag 19 december om 8.45 uur Na7, Na8, ID6 
 

Kerstdiner op school - donderdag 19 december van 17.30-19.00 uur 
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Actie Voedselbank van 9 t/m 13 december 

De actie Schoenmaatjes, waarbij de kinderen een schoenendoos vullen met producten voor een kind 
in een ontwikkelingsland, is opgeheven.  

Graag willen wij vanuit school onze leerlingen blijven stimuleren om iets te geven aan kinderen die 
het minder goed hebben.  

Daarom vragen we de leerlingen om in de week van 9 t/m 13 december één of meerdere houdbare 
producten mee naar school te nemen voor de voedselbank.  

 

Wij hopen dat alle kinderen een bijdrage zullen leveren. Alvast veel dank! 

 

Zie hieronder voor meer informatie:  

 

This year as part of the countdown to Christmas, HSV will be doing an advent collection for our local 
food bank: https://www.voedselbankhaaglanden.nl/voedsel-geven/  

 

The children are fortunate to receive many lovely things during this time of year, and it is an 
opportunity for them to give something to those in our community who need it most. There will be 

collection boxes in the main entrance of the school for children to put in their donated items of food 
up until Friday 13th December. This will be instead of the shoebox appeal this year. These are the 
items of food that can be donated: 

 

* Coffee, tea or sugar 

* Rice, pasta or noodles 

* Fruit, vegetables or beef sausages in a can or jar (no pork products) 

* Jam, peanut butter & chocolate spread or pasta sauces in jars or cans 

* Chicken soup, beef soup or stock in a jar or can  

 

 
 

Vakanties en studiedagen 

Kerstvakantie  maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020 

         
Schooldag tot 12.30 uur  
Sinterklaas – donderdag 5 december 2019 

Kerst- vrijdag 20 december 2019 
  

Studiedagen 

• Donderdag 30 januari – alle kinderen hebben deze dag vrij 

• Woensdag 12 februari – de kinderen van groep 1 t/m 4 zijn vrij 

• Woensdag 25 maart – de kinderen van groep 1 t/m 4 zijn vrij 

• Maandag 15 juni – alle kinderen hebben deze dag vrij 
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