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Bericht van Lorraine Janet Dean Director HSV International Department en Ingrid
Schumacher, directeur HSV Nederlandse afdeling
Beste ouders en verzorgers,
De 1e periode van het nieuwe schooljaar zit er alweer op en gelukkig hebben we weinig last gehad
van corona perikelen. Wij hopen dat ook in de komende tijd iedereen gezond zal blijven.
Een speciaal welkom aan de nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers die dit schooljaar bij de HSV
zijn gestart. Wij hopen dat zij zich snel thuis voelen bij ons op school.
Heel fijn om de ouders en verzorgers - op afspraak - weer in het schoolgebouw te mogen ontmoeten.
Bij de HSV internationale afdeling zijn nog een paar plekken vrij voor nieuwe (internationale)
leerlingen:
We still have spaces in some year groups and in The Three Little Ships preschool and our Foundation
class. If you come into contact with families who are new to The Hague please spread the word and
ask them to make contact with our admissions office on id-admissions@hsvdenhaag.nl
Wij wensen alle kinderen en u als ouders/verzorgers - voor zover van toepassing - een fijne
herfstvakantie toe en graag gezond en wel tot ziens bij de HSV op maandag 25 oktober a.s.

_____________________________________________________________
Verkeersveiligheid
Zoals u inmiddels waarschijnlijk wel weet is de Nassaulaan een officiële Schoolstraat geworden en
daarom vóór en na schooltijd alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Gelukkig gaat dit
steeds beter. Bij regenachtig weer en nu het donkerder is in de ochtend, blijft het extra belangrijk om
goed op te letten en zichtbaar te zijn in het verkeer. Met name in de Sophialaan is het oppassen voor
de automobilisten die parkeren. Elke automobilist kent de schrik: onderweg in het donker en dan
plotseling een fietser voor je bumper. Zonder licht, zonder reflectie. Remmen, uitwijken en een stille
verwensing: ‘Doe je licht dan ook aan’. Maar hoe zichtbaar bent u zelf op de fiets? En uw kind? De
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periode breekt weer aan dat uw kind in het donker naar school fietst. Of aan het eind van de middag
naar huis rijdt. Aandacht voor zichtbaarheid in het verkeer is nu dus extra belangrijk.
Het zicht van automobilisten is altijd minder dan van een fietser. Als het zicht slecht is door regen,
sneeuwval of tijdens de schemering ziet een automobilist een onverlichte fietser snel over het hoofd.
Kinderen en ouders zijn zich daar niet altijd van bewust. Zij gaan ervan uit dat wat zij zelf zien ook
door automobilisten wordt gezien. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden voor uw kind. Jaarlijks raken
tientallen fietsers min of meer ernstig gewond omdat ze gewoonweg te weinig opvallen. Goede
verlichting en reflectoren op de fiets zijn dus noodzakelijk om gezien te worden door andere
weggebruikers.

______________________________________________________________
Fietsverlichtingsactie
Op woensdag 3 november aanstaande wordt vanuit de Traffic Safety Committee de jaarlijkse
fietsverlichtingsactie op school georganiseerd.
De fietsen van de leerlingen uit de groepen NA5 t/m 8 en ID4 t/m 6 zullen worden gecontroleerd op
verlichting en remmen. Dit wordt gedaan om te zorgen dat de kinderen zo goed mogelijk zichtbaar
zijn in het verkeer, nu de donkere herfstdagen in aantocht zijn.
Vriendelijk verzoek aan ouders/verzorgers om de fietsen van de kinderen in de herfstvakantie alvast
zelf te controleren en zonodig van verlichting te voorzien, zodat er op 3 november alleen een check
nodig zal zijn. Alvast veel dank!

______________________________________________________________
NA7/ID6 Camp
Onlangs zijn de leerlingen van NA7 en ID6 op kamp geweest in Gorssel. Heel fijn dat het schoolkamp
dit schooljaar weer mogelijk was! Hieronder een verslag van de activiteiten tijdens het kamp.
The ID6/NA7 camp is a wonderful experience for all the children to showcase their understanding of
the IPC learning goals. This year was no exception and the ID6 /NA7 had a fantastic time. They shared
their resilience and adaptability after waking up on Wednesday morning to rain and a chill in the air!
However they were all well prepared and dressed appropriately. Some of the children were tired as
they had stayed up a little late on Tuesday night! The following morning, the children enjoyed making
their own sandwich creations, which they enjoyed eating at lunch time. After breakfast, the children
enjoyed activities led by different teachers ranging from music to photography to dancing.
The afternoon was spent working with smaller groups from our team to prepare and perform a small
act in front of esteemed judges - we have such creative children at HSV! In the evening, the children
had fun participating in a night walk. They walked 5km in the dark before returning to camp for a well
deserved hot chocolate.
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On Thursday the group had a busy and exciting visit to Avatarz. They took part in team challenges and
climbed their way across an assault course high in the trees. They all returned to a delicious evening
meal which they shared all together.
One of the highlights was getting to know other ID6 children and staff during their free time. We are
delighted to hear that a good time was had by everyone! Thank you to the ID6/Na7 children as well
as their teachers that made the camp such an enjoyable one.

______________________________________________________________
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek ging afgelopen woensdag 6 oktober van start. Alle kinderen mochten verkleed
naar school en in de klas werd gezongen en gedanst op het kinderboekenweeklied ”Worden wat je
wil”. Het was heerlijk om weer ouders in de klassen te zien die kwamen voorlezen of iets vertellen
over hun beroep. De kinderen en leerkrachten hebben ervan genoten!

HSV Nieuwsbrief Oktober 2021

Afgelopen vrijdag werd de Kinderboekenweek afgesloten met het ruilen van boeken in de klas. Zo
worden de kinderen gestimuleerd om door te gaan met lezen. Wist u dat (begrijpend) lezen een
belangrijke voorspeller is van schoolsucces? Het is daarom belangrijk om (voor)lezen en leesplezier te
stimuleren.
Voor de leerlingen van NA7 en NA8 werd de finale van de voorleeswedstrijd in de gymzaal gehouden.
De vier finalisten Isabella, Finn, Olivia en Floris hebben prachtig voorgelezen uit verschillende boeken.
Het was daarom best lastig voor de jury, bestaande uit juf Elske, Miss Jill, meester Mark en directeur
Ingrid Schumacher om een winnaar te kiezen. Uiteindelijk is Floris unaniem gekozen om als
schoolkampioen de HSV te vertegenwoordigen tijdens de regioronde van de Nationale
Voorleeswedstrijd. Gefeliciteerd en veel succes Floris!
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___________________________________________________________
IPC - International Primary Curriculum
We launched the start of the year with the Brainwave unit in IPC where children in all classes found
out more about our brilliant brain and more about how we learn and what makes us good learners.
It really is a pleasure to walk around the school and see the huge amount of learning which has taken
place in just a few weeks.
We also saw some new IPC learning goals. The children will learn how to be good thinkers; respectful
of others; good communicators; resilient; empathetic; ethical; adaptable; and good communicators.
The learning goals are integrated throughout the curriculum, not only during the IPC lessons, but also
through the other subjects. For example we see some excellent collaboration as well as respect and
empathy in our Jigsaw PSHE (Personal, Social and Health Education).

_____________________________________________________________
Ouderbijdrage via Schoolkassa
Een nieuw schooljaar is weer van start gegaan en wij vragen uw aandacht voor de vrijwillige
ouderbijdrage. Zoals u weet ontvangen alle scholen in Nederland middelen van de Rijksoverheid om
het onderwijs te kunnen verzorgen. Veel scholen willen bovenop hetgeen de overheid bekostigt, extra
zaken voor de leerlingen realiseren.
Bij de HSV Nederlandse afdeling vragen wij een ouderbijdrage van 575 euro per leerling per
schooljaar. Daarmee kunnen wij de volgende zaken voor uw kind(eren) organiseren:
-

Klassen Verkleining (max. ca. 28 leerlingen per groep)

-

Lessen muziek, gymnastiek, beeldende vorming en Engels door vakleerkrachten*

-

Extra activiteiten rondom IPC en cultuur (zoals gastlessen en thema uitjes)

-

Schoolreisjes

-

Feestelijke activiteiten (Sinterklaas, Kerstborrel, Zomerfeest)

*De ouderbijdrage wordt voor het overgrote deel besteed aan de inzet van onze vakleerkrachten.
Wij zijn trots op onze mooie school en willen de kinderen graag goed en aantrekkelijk onderwijs
bieden. De ouderbijdrage maakt een wezenlijk verschil om dit te kunnen realiseren.
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Vanaf het vorige schooljaar werken wij met het systeem Schoolkassa om de ouderbijdragen te innen.
Schoolkassa is gekoppeld aan ons schooladministratiesysteem ParnasSys. Het is een veilige en
gebruiksvriendelijke manier om de ouderbijdrage over te maken via iDEAL.
De ouders en verzorgers ontvangen in de week na de herfstvakantie via e-mail een bericht van
Schoolkassa met een betaalverzoek voor de ouderbijdrage. Beide ouders ontvangen dit bericht. Ter
geruststelling: Er kan niet dubbel betaald worden. Vanuit school zal op dezelfde dag een bericht
worden verstuurd met een vooraankondiging van het betaalverzoek vanuit Schoolkassa. Dit is
bedoeld als extra controlemiddel.
Desgewenst is er de mogelijkheid om gespreid te betalen. Wanneer ouders/verzorgers hier voor het
eerst gebruik van willen maken, graag een verzoek om gespreide betaling doorgeven aan de directie
via bgerits@hsvdenhaag.nl en/of ischumacher@hsvdenhaag.nl. Dan wordt er via de administratie
een betaalverzoek op maat gemaakt. Als u niets doorgeeft, dan wordt het betaalverzoek zoals vorig
schooljaar uitgevoerd (in één keer of gespreid).
Met behulp van de vrijwillige ouderbijdrage is het mogelijk om de kinderen een aantrekkelijk
onderwijsaanbod te geven bij de Haagsche Schoolvereeniging. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage
om dit mogelijk te maken.

______________________________________________________________
Language Lunches resume
We are pleased that Language Lunches can once again take place and we are in the process of
planning these across all locations. During a 'Language Lunch", children of all ages who speak that
language come together to chat whilst eating their lunch. A parent volunteer joins the group to keep
the conversation going, read a favourite story or sing a song!
The goal of the lunches is to convey the message that all languages are valued in the school and to
create a sense of community among language groups. If you would like to volunteer to join a
language lunch, contact the EAL teacher at your location: NSL - Miss Cara via chowe@hsvdenhaag.nl

______________________________________________________________
Link to Raising Bilingual Children Talk
Miss Trish van Putten, één van onze collega’s van de Internationale afdeling, heeft vorige week een
presentatie gehouden over Raising Bilingual Children. Mocht u dit interessant vinden dan kunt u deze
presentatie terugkijken.
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If you missed last week's talk or would like to watch it again, here are links to the recording and the
presentation. There are several links embedded in the presentation which you might like to explore,
as well as suggestions for further research. If you have any questions, do contact Ms Trish van Putten
(tvputten@hsvdenhaag.nl).

______________________________________________________________
Personeel HSV Nederlandse afdeling
Juf Jacqueline van NA1a is haar werkzaamheden aan het opbouwen en wordt bijgestaan door onze
vaste vervanger juf Veronique. In de komende periode zal juf Jacqueline steeds meer uren werken op
de dinsdag en donderdag. De uren van juf Veronique zullen dan geleidelijk afnemen.
Juf Sylvia van NA5 is herstellende van een gebroken enkel en de benodigde operatie. Gelukkig gaat
het herstel voorspoedig, het kost alleen de nodige tijd. De afgelopen periode hebben juf Titia en juf
Jopke in NA5 vervangen. Na de herfstvakantie zal juf Jopke voornamelijk in NA5 werken, omdat juf
Naomi dan in NA4 haar eindstage zal uitvoeren, waarbij ze zoveel mogelijk zelfstandig moet lesgeven.
Miss Jamie blijft voor de ouders en verzorgers voorlopig het ‘aanspreekpunt’ van NA5.
Helaas heeft onze nieuwe conciërge Hans op school zijn elleboog gebroken en is daardoor een tijdje
uit de running. Wij wensen alle collega’s van harte beterschap en een voorspoedig herstel toe!
Na de herfstvakantie start juf Helen weer met werken na haar verlofperiode vanwege de geboorte
van zoontje Abe. Juf Helen zal voorlopig bij de Willemsparkschool in groep 2 gaan werken.

______________________________________________________________
2HSV Hoodies en T-shirts te koop
U heeft het misschien al gezien bij de ingang van de school: Stichting 2HSV verkoopt mooie hoodies
en T-shirts om geld in te zamelen voor het verder opknappen van het schoolplein.
Er zijn verschillende maten beschikbaar, zowel voor kinderen als volwassenen. U kunt met een pinpas
betalen en binnenkort kunnen de hoodies en T-shirts ook online worden besteld. Als u vragen heeft,
kunt deze stellen via het volgende mailadres: info@2hsv.org
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____________________________________________________________
Inzamelingsacties stichting Livada
Stichting Noord Nederland voor Roemenië houdt op te bestaan. Dat betekent dat wij onze
fantastische transporteur kwijt zijn aan het einde van dit jaar. De jaren dat Dirk en Bea Luinstra vanuit
Doezum alle inzameling goederen naar Targu Mures brachten is helaas voorbij. De laatste spullen
vanuit het magazijn gingen in de maand september nog mee met een vracht en nu moeten we
naarstig op zoek gaan naar een nieuwe, betaalbare en betrouwbare transporteur.
Tot die tijd nemen we helaas geen spullen meer aan en hebben we ook geen inzamelingsacties meer.
Zodra er ontwikkelingen zijn op dit gebied zullen we ons weer melden.
Dank voor alle jaren trouwe steun Dirk en Bea, we hebben dat enorm gewaardeerd en erg veel
mensen enorm blij mee gemaakt. Dank aan alle mensen die ons iedere keer weer enorm veel spullen
schonken! Dat was iedere keer weer overweldigend. DANK!

Groeten Julie Wouterson, stichting Livada

______________________________________________________________
Verkiezingen oudergeleding Medezeggenschapsraad
Vanwege de vacature voor een nieuw ouderlid van de medezeggenschapsraad voor de HSV
Nederlandse afdeling hebben twee kandidaten zich beschikbaar gesteld. Na de herfstvakantie krijgen
de ouders/verzorgers gelegenheid om te stemmen voor één van deze kandidaten. Hieronder stellen
zij zich alvast aan u voor.

Bastiaan Sedelaar – kandidaat MR lid
Ik ben Bastiaan Sedelaar, vader van Mia in NA3. Met mijn Zuid-Afrikaans/Nederlandse achtergrond,
en getrouwd met een Poolse vrouw, ben ik erg op mijn gemak in de veelzijdige HSV-omgeving.
Mede door mijn open persoonlijkheid heb ik een goede band kunnen ontwikkelen met veel ouders en
docenten van de HSV. Dat levert regelmatig open en eerlijke gesprekken op over de kinderen, waar ze
mee zitten, en hoe ze zich ontwikkelen op school. Als MR lid zou ik graag meer aandacht en tijd willen
besteden aan onder meer de volgende onderwerpen: - Informatievoorziening vanuit de school over de
ontwikkeling en voortgang van de kinderen. - Mogelijkheden voor kinderen die meer aan kunnen, of
juist meer aandacht nodig hebben. - Invloed van technologie op kinderen, inclusief het waken voor en
het beperken van de gevaren ervan (bijv. digitaal pesten). Hopelijk krijg ik het vertrouwen om als MR
lid een actieve bijdrage te mogen leveren aan de toekomst van de HSV.
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Ivo Weiler - Kandidaat voor Medezeggenschapsraad HSV
Mijn naam is Ivo, ik ben 54 jaar, ben getrouwd met Irene en vader van 3 kinderen. Na een
internationale carrière in Afrika wonen we sinds 2014 weer in Nederland. Onze jongste dochter Mira
zit nu in NA7. Zoon Daniel heeft ook op HSV gezeten, maar is nu eindexamen aan het doen. Onze
oudste dochter Savannah studeert in het buitenland. Naast huisvader ben ik actief als ondernemer en
adviseur in handel en investeringen tussen Europa en Zuidelijk Afrika.
In het buitenland heb ik reeds bestuurservaring in het onderwijs opgedaan als voorzitter van het
schoolbestuur van de Internationale school in Maputo. Ook ben ik bij mijn vorige werkgever actief
geweest in de ondernemingsraad. Ik ben een goed luisteraar, heb een scherp analytisch vermogen en
kan zaken goed belichten vanuit een andere hoek om gezamenlijk begrip te vergroten. Ik begrijp hoe
de balans te vinden tussen het samenwerken in een bestuur en het vertegenwoordigen van bepaalde
belangen.
De corona crisis heeft ons allen laten zien hoe belangrijk de rol van de lagere school is in het leven van
onze kinderen en van onszelf. Nu het leven weer normaliseert, is het belangrijk dat we blijven
vormgeven aan hoe HSV onze kinderen het beste voorbereid op een leven in een samenleving met vele
uitdagingen, met name voor jongeren. Daarbij staan voor mij diversiteit van achtergronden en ideeën,
empathie, gelijkheid van kansen en duurzaamheid hoog in het vaandel. Met jullie steun zet ik me
graag in voor HSV als fantastische leerplaats voor onze kinderen.

______________________________________________________________
Vakantiepas Herfstvakantie
Mozaïeken of beeldhouwen, dansen of naailes, speuren of klimmen: voor de leden van de
VakantiepasClub is er van alles te doen deze herfstvakantie! Ze krijgen een digitale nieuwsbrief met
wel 18 activiteiten en kortingsbonnen.
Een van de acties is: maak bewoners van een verzorgingshuis blij met een leuke kaart of tekening.
Deze actie loopt tot en met 24 oktober. Daarna kiest een jury van bewoners een winnaar. Kijk op de
website voor alle informatie.
Vacature bestuurslid
De VakantiepasClub is onderdeel van de Stichting VakantiePas. Haar doel is om kinderen tijdens
schoolvakanties meer mogelijkheden te geven om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.
Binnenkort verlaat de huidige penningmeester het bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. Heeft u een
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financiële achtergrond en wilt u de VakantiePas helpen bij het bereiken van haar doel? Bekijk dan de
vacature (vakantiepas.nl/vacature) en solliciteer.
Is uw kind nog geen VakantiepasClub lid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl

________________________________________________________________
Belangrijke data
Woensdag 3 november: Fietsverlichtingsactie Na5 t/m Na8

Vakanties
Herfstvakantie: Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober
Kerstvakantie: Maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022*
*De school is ook dicht op donderdag 23 en vrijdag 24 december 2021 i.v.m. studiedagen.

Studiedagen
Woensdag 24 november: De kinderen uit Na1-Na2-Na3 en Na4 zijn VRIJ.
Donderdag 23 december en vrijdag 24 december: Alle leerlingen zijn VRIJ.

School eerder dicht: school is uit om 12:30 uur
Vrijdag 3 december: Sinterklaas

_______________________________________________________________

