Bericht van de directie HSV Nederlandse afdeling & International Department
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij de laatste nieuwsbrief van dit bijzondere schooljaar vanwege verschillende corona maatregelen.
In de afgelopen periode hebben we gelukkig veel leuke activiteiten kunnen organiseren voor de leerlingen
van de HSV: sportdagen, circusactiviteiten en een circusvoorstelling voor alle kinderen op school (i.p.v.
het traditionele Zomerfeest en de schoolreisjes), een alternatief kamp voor ID6 en NA7, inclusief een
nachtje slapen op school én tenslotte voor de kinderen van groep 8 een schoolkamp in Pijnacker, de
Eindmusical in het Zeeheldentheater, waarna ze afgelopen week afscheid hebben genomen door de
school uit springen. Wij wensen hen alle goeds in het voortgezet onderwijs!
Via deze weg willen we alle ouders nogmaals bedanken voor de extra steun en begeleiding van de
kinderen thuis gedurende dit schooljaar. Deze hulp was zeer welkom! Ook de leerkrachten hebben zich
fantastisch ingezet en hun flexibiliteit getoond om er voor de kinderen het beste van te maken, ondanks
de corona maatregelen en de angst voor besmettingen op school.
We hopen volgend schooljaar te kunnen starten zonder al teveel beperkende maatregelen, zo lang dat op
een veilige manier kan uiteraard. Voor nu wensen we iedereen een gezonde en ontspannen
zomervakantie toe en graag tot ziens op maandag 30 augustus!
Graag rekening houden met een eventuele quarantaineperiode vanwege vakantie in het buitenland,
voordat de kinderen weer naar school komen. Alvast dank voor de medewerking.
Lorraine Janet Dean, Director HSV International Department & Ingrid Schumacher, directeur HSV
Nederlandse afdeling

Personeel
Zoals u weet, is de groepsverdeling vorige week bekend gemaakt en afgelopen dinsdag hebben de
kinderen een kijkje genomen in hun nieuwe klaslokaal.
Juf Vera verlaat na 13 jaar de HSV om in haar nieuwe woonplaats Utrecht te gaan werken. We gaan haar
enorm missen! Onze secretaresse Els Boer zal ook de HSV verlaten om te genieten van haar pensioen. Zij
heeft bijna 30 jaar bij de HSV gewerkt, waarbij de school steeds groter werd met verschillende locaties en
afdelingen. Wij zijn Els zeer erkentelijk voor al haar harde werk en wensen haar een mooie, gezonde
toekomst toe, waarin ze mag genieten van heerlijk veel vrije tijd!

Thalie Santema, onze huidige conciërge, zal de administratieve taken van Els Boer bij de Nassaulaan
overnemen en we hebben een nieuwe conciërge benoemd, dhr. Hans van Vliet, die iedere ochtend op
onze locatie komt werken. Juf Jacqueline is herstellende en zal haar werkzaamheden in NA1a volgend
schooljaar verder opbouwen. Juf Sylvia (NA5), Miss Jamie (NA5) en Miss Amber (vervanging en extra hulp)
komen volgend schooljaar de Nederlandse afdeling van de HSV versterken. Van harte welkom!
Juf Marleen is volgend schooljaar terug van verlof en zal zowel bij de Willemsparkschool als bij de HSV
Nederlandse afdeling (vervanging) gaan werken. Dit geldt ook voor juf Helen die inmiddels is bevallen van
een gezond zoontje. Wij wensen haar, haar partner Roel en dochter Juul veel geluk toe met Abe. Ook juf
Dani heeft een gezond zoontje gekregen: Inti Benjamin. Onze gelukwensen voor Dani, haar partner Rutger
en ‘grote zus’ Louise. Juf Dani zal tot januari 2022 met verlof zijn en vervangen worden door juf Elske in
NA7.

Medezeggenschapsraad
Hartelijk dank aan Neill Wylie die de HSV Nederlandse afdeling heeft vertegenwoordigd in de
medezeggenschapsraad de afgelopen jaren. Vanwege de verhuizing van zijn gezin naar het buitenland zijn
we op zoek naar een nieuwe ouder die de Nederlandse afdeling zou willen vertegenwoordigen als lid van
de medezeggenschapsraad.
De medezeggenschapsraad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding van de HSV
internationale afdeling en de Nederlandse afdeling. Zij bespreken het schoolbeleid samen met de directie
en geven advies over de plannen voor de komende tijd. Zo zijn de uitkomsten van de leerling-, ouder- en
personeel enquêtes geanalyseerd en van daaruit de volgende actiepunten opgesteld: focus op positieve
groepsvorming, inzet van anti-pest coördinatoren en kindermediatoren en het verbeteren van de
communicatie rondom het welbevinden van de leerlingen. Ook het recente schoolplan, opgesteld naar
aanleiding van een schoolscan en mogelijk gemaakt door het Nationaal Programma Onderwijs (subsidie
voor het onderwijs vanwege de corona periode), wordt door de medezeggenschapsraad besproken en
goedgekeurd.
Vindt u het interessant om mee te denken over het toekomstige schoolbeleid en vindt u het leuk om hier
in een internationaal gezelschap over mee te praten? Maak dan uw interesse bekend aan de voorzitter
van de medezeggenschapsraad dhr. Luiz Felippe Curado via luizfelippe@curado.com.br of de directie via
ischumacher@hsvdenhaag.nl. Alvast veel dank voor de interesse om bij te dragen aan het onderwijs van
de HSV!

Goed doel: Stichting Lotje
Het goede doel waar de kinderen dit schooljaar een sponsorloop voor hebben gehouden, is
Stichting Lotje. Stichting Lotje ondersteunt kleinschalige initiatieven en projecten voor hulp aan
kinderen, tot en met 18 jaar in Den Haag, die zich in een noodsituatie bevinden. Stichting Lotje
biedt incidentele hulp, klein of groot, die echt een verschil maakt voor het kind. Deze bijdrage kan
financieel zijn of, afhankelijk van de situatie, in de vorm van hulpgoederen zoals kleding, schoenen
of wat op dat moment echt nodig is.
Bij de verschillende HSV-locaties is door de leerlingen geld ingezameld voor dit goede doel en
gezamenlijk is er €16,950 voor Stichting Lotje opgehaald! Marina Sneijders, manager van Stichting
Lotje, was enorm blij en verrast door dit mooie bedrag dat de kinderen van de HSV bij elkaar
hebben gebracht.
Graag willen wij elk kind en iedere ouder, vriend en familielid bedanken die heeft bijgedragen om
verschil te maken in het leven van de kinderen die verbonden zijn aan Stichting Lotje.

Schoolkampen
Doordat vijf klassen vanwege de corona maatregelen niet gemengd konden worden, hebben we
voor de kinderen van ID6 en NA7 een alternatief schoolkamp georganiseerd, waar ze van genoten

hebben! De kinderen van NA8 konden met de eigen klas en begeleiding wel naar het schoolkamp
in Pijnacker gaan. Komend schooljaar hopen we met de kinderen van ID6 en NA7 naar Gorssel af
te kunnen reizen voor het schoolkamp.

International Primary Curriculum (IPC)
There have been some very exciting things happening in IPC around the school. The IPC is an international
curriculum with engaging units of learning. The units have a thematic approach and your child’s class
teacher will inform you about what that is.
Next year, we will be using the new IPC units for Early Years and Milepost 1 (ID1-2, NA2-3). As part of the
Covid Recovery plan, we have adjusted the first unit ‘Brainwave’ from a 1-week unit to 3 weeks at the
start of the year. This unit looks at the brain, how we learn best and what we can do to improve how we
learn. The whole school will be doing this at the same time and this lends itself to a really positive start to
the school year for all.
The learning is also underpinned by the Personal Learning Goals; these have also been updated. The
children are used to this vocabulary and will talk about themselves in this way at their level.
I am….adaptable, a communicator, a collaborator, empathetic, ethical, resilient, respectful, a thinker.

Verkeersveiligheid
Zoals u weet is de Traffic Safety Committee van de HSV Nassaulaan enorm actief en dat heeft geresulteerd
in de Nassaulaan als officiële Schoolstraat. Dit betekent dat gedurende schooldagen tussen 8-8.45 uur
en 14.30-15.15 uur geen autoverkeer is toegestaan in de Nassaulaan.
Ook al staat het hek verderop in de straat, het is nog steeds niet toegestaan om met de auto in te rijden
gedurende deze piekmomenten, waarop veel kinderen te voet en per fiets naar of van school komen. Het
gaat erom de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk te waarborgen en dat kan op drukke momenten
alleen zonder autoverkeer. Alvast veel dank voor de medewerking!
Van de wethouder Mobiliteit en Cultuur, de heer van Asten (zie onderstaande foto), mochten wij het
School op Seef label in ontvangst nemen. Dit betekent dat we maximale punten hebben behaald voor
goede verkeerslessen (met dank aan juf Viola!) en de sterke ouderbetrokkenheid vanuit de Traffic Safety
Committee om de schoolomgeving zo veilig mogelijk te maken voor de kinderen.
Een van de actieve ouders in de Traffic Safety Committee, Jean-Pierre Kempeneers, heeft onlangs afscheid
genomen, omdat zijn jongste zoon vanuit de HSV naar het voortgezet onderwijs gaat. Wij zijn Jean-Pierre
zeer erkentelijk voor de verkeersveilige omgeving die gedurende zijn tijd als secretaris van de Traffic Safety
Committee tot stand is gebracht.

Holidays and Early Closures
School Holidays 2020-21
Summer Holiday - Monday 19th July - Friday 27th August 2021
School Holidays 2021-22
Prinsjesdag/Prince’s Day
October Holiday
Christmas Holiday
Spring Holiday
Easter - Good Friday
Easter Monday
Kings Day
May Holiday
(Liberation Day
Ascension
Pentecost
Summer Holiday

Tuesday 21st September 2021
Monday 18th October – Friday 22nd October 2021
Monday 27th December 2021 – Friday 07th January 2022 **
Monday 28th February – Friday 04th March 2022
Friday 15th April 2022
Monday 18th April 2022
Wednesday 27th April 2022
Monday 25th April – Friday 06th May 2022
Thursday 05th May 2022)
Thursday 26th May and Friday 27th May 2022
Sunday 05th June 2022 / Monday 06th June 2022
Monday 11th July – Friday 19th August 2022

** Schools will be closed on Thursday, 23rd December and Friday, 24th December 2021

Early Closures – (Pick up 12:30pm)
Sinterklaas
(Christmas Holiday
Spring Holiday
Summer Holiday

Friday 03rd December 2021
Wednesday 22nd December 2021)
Friday 25th February 2022
Friday 08th July 2022

Study Days
Monday, 20th September 2021 (all schools)
Wednesday, 24th November 2021 *
Thursday, 23rd December 2021 (all schools)
Friday, 24th December 2021 (all schools)
Thursday, 27th January 2022 (all schools)
Wednesday, 30th March 2022 *
Tuesday, 07th June 2022 (all schools)
*No school for IDF, IDR, ID1, ID2, ID3, LSE1, LSE2, TLS, NA1, NA2, NA3 and NA4

