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Bericht van Lorraine Janet Dean Director HSV International Department en 
Ingrid Schumacher, directeur HSV Nederlandse afdeling 

Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2021, een jaar waarin Covid-19 grote invloed op ons 
dagelijkse leven en ook op de schoolorganisatie heeft gehad en helaas nog steeds heeft.  

De noodzakelijke regels in het belang van ieders gezondheid, vragen voortdurend om 
aanpassingsvermogen. Over het algemeen lukt dat gelukkig goed bij de kinderen, ouders en 
het personeel. Hartelijk dank aan alle ouders die tijdig een coronamelding doorgeven, zodat 
wij - indien nodig - kunnen schakelen met de GGD Haaglanden voor advies rondom testen en 
een mogelijke quarantaine. Inmiddels is het HSV corona protocol weer aangepast naar 
aanleiding van de laatste ontwikkelingen, zie de gearceerde delen van dit protocol via de 
volgende link: HSV corona protocol december 2021 Vanuit de overheid zijn corona zelftesten 
geleverd voor de kinderen van de bovenbouw en deze zijn mee naar huis gegeven om 
tweemaal per schoolweek te gebruiken. Graag 1 zelftest bewaren om te gebruiken voordat 
de kinderen weer naar school komen na de kerstvakantie. Alvast bedankt! 

Misschien kunt u zich herinneren dat we vorig jaar een plotselinge lock-down kregen, 
waardoor er geen Kerst gevierd kon worden op school. Deze keer hadden we gelukkig iets 
meer tijd na de aankondiging van de schoolsluiting, zodat de kinderen wél konden genieten 
van een gezellig kerstontbijt op school. Net als afgelopen schooljaar heeft het ‘kerstconcert’ 
weer een digitale vorm gekregen. In de Google Classroom van uw kind(eren) kunt u zien en 
horen hoe de kinderen met hun eigen groep kerstliedjes hebben gezongen.   

We hopen dat de kinderen een fijne kerstvakantie zullen hebben en hopelijk heeft u in deze 
periode ook vrije dagen om even bij te komen. Wij wensen u het allerbeste voor het nieuwe 
jaar en hopen de kinderen weer op school te mogen verwelkomen op maandag 10 januari. Als 
we, vanwege corona, onderwijs op afstand en noodopvang moeten verzorgen, dan zijn we 
daar ook op voorbereid. Vanuit school doen we ons best om er voor de kinderen – hoe dan 
ook – een mooie start in 2022 van te maken!   

 

https://hsvna.nl/wp-content/uploads/2021/12/Protocol-Handelwijze-bij-symptomen-COVID-19-en-ventilatie-NL-december-2021.pdf
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___________________________________________________________________ 

Sinterklaasfeest  

In de afgelopen periode zijn wij opgevrolijkt door het Sinterklaasfeest op school. Wat was het 
fijn dat Sinterklaas en de pieten de HSV weer wisten te vinden!  

De kinderen hebben traditiegetrouw genoten van het Sinterklaasfeest op school. De jongere 
kinderen gingen bij Sinterklaas ‘op bezoek’ in het speellokaal. Daar las hij voor uit het grote 
boek en konden zij laten zien wat ze allemaal geleerd hadden.  

En wat hadden de oudere kinderen hun best gedaan om een mooie surprise en een 
Sinterklaasgedicht voor elkaar te maken. Hartelijk dank aan de betreffende ouders voor hun 
hulp hierbij. Chapeau! 

 

___________________________________________________________________
Meester Gido’s Top2000 

 
Wat was vrijdag 3 december toch een bijzondere dag! Niet alleen kwam Sinterklaas op bezoek, 
ook kwamen er twee radio dj's van NPO Radio2 langs. Dit allemaal vanwege de Top2000. Het 
muzieklokaal is dit jaar omgedoopt tot Top2000-lokaal, aangevuld met allemaal 
platenhoezen, muziekposters, walkmans, discmans, cd's, lp's, cassettebandjes en zelfs een 
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heuse platenspeler. Via sociale media heb ik heel het proces van het muzieklokaal gedeeld. Dit 
is ook NPO Radio2 niet ontgaan, want zij wilden maar al te graag een bezoekje brengen.  
Samen met een aantal kanjers uit NA8, stond ik buiten met de radio dj's. Vol trots lieten de 
kinderen hun Top2000-lokaal poster zien, waarop de liedjes stonden waar ze op hadden 
gestemd.  
Wat was het een toffe ervaring. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de 
muziekmeester. Het is gelukkig nog terug te zien op YouTube, via onderstaande link. Kijk en 
geniet vooral ook van de schitterende Top2000-lijst die vanaf 25 december weer van start gaat. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WkhafmD93lc 
 
Met muzikale groet,  
(Muziek)Meester Gido 

___________________________________________________________________ 

Verkeersveiligheid  

 

Zoals u waarschijnlijk heeft kunnen zien, is de stoep voor het schoolplein verbreed en met 
paaltjes afgezet, zodat er geen auto’s meer kunnen parkeren. Het is de bedoeling dat de 
ouders en verzorgers in dit gedeelte hun (bak)fiets parkeren als zij de kinderen naar school 
brengen of van school halen.  

Helaas zien wij nog steeds veel bakfietsen de weg versperren en dat kan voor gevaarlijke 
situaties zorgen. Graag uw (bak)fiets parkeren op de brede stoep, dan is er genoeg plaats 
voor iedereen – en met name de kinderen! - om veilig naar school te komen of de school te 
verlaten. Alvast veel dank voor de medewerking.  

 

 
 

NO CARS BELONGING TO PARENTS SHOULD BE PRESENT AT THE 
BEGINNING AND END OF THE SCHOOL DAY IN THE SCHOOL STREET PART 

OF NASSAULAAN.  

___________________________________________________________________
Personeel  

Helaas is een aantal medewerkers vanwege een ongeluk of ziekte afwezig geweest in de 
afgelopen periode. Onze concierge Meester Hans heeft zijn elleboog gebroken en mag in het 

https://www.youtube.com/watch?v=WkhafmD93lc
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nieuwe jaar zijn werkzaamheden heel gestaag weer gaan opbouwen. Dat is erg fijn, vooral ook 
voor de kinderen van NA8, waar hij eveneens de overblijf verzorgt.  

Juf Sylvia van NA5 is gelukkig hersteld van de breuk en operatie aan haar enkel. Inmiddels 
werkt zij weer op maandag, dinsdag en woensdag in NA5. Hartelijk dank aan juf Jopke en juf 
Titia die NA5 vervangen hebben in de afgelopen periode. En veel dank aan Miss Jamie die de 
enige vaste leerkracht was voor de kinderen en ouders tijdens de afwezigheid van juf Sylvia. 

 

Ook juf Jacqueline heeft in de afgelopen weken haar werkuren steeds verder uitgebreid. 
Helaas heeft zij in de afgelopen laatste schoolweek door een misstap haar voet gebroken, 
waardoor het herstel wat langer zal gaan duren. Veel beterschap lieve juf Jacqueline!  

Net als in de voorgaande periode zal juf Veronique de vaste vervanger blijven voor de kinderen 
van NA1a en juf Evelien blijft als groepsleerkracht het ‘aanspreekpunt’ voor de ouders en 
verzorgers.   

Na de kerstvakantie zal juf Dani terugkomen van haar verlofperiode en gaan werken in NA7 
op woensdag, donderdag en vrijdag. Juf Elske zal op donderdag verbonden blijven aan NA7, 
omdat zij dan extra hulp en uitdaging gaat bieden aan de kinderen van deze groep. Hier wordt 
een deel van de corona subsidie voor ingezet. Daarnaast zal juf Elske zowel bij de Nassaulaan 
als bij de Willemsparkschool werkzaam zijn. Op maandag en dinsdag zal Miss Marielle in NA7 
werken.  

 

In periode tot de voorjaarsvakantie zal Miss Marie-Claire dramalessen geven in alle groepen 
van de Nederlandse afdeling. In het volgende stukje kunt u hier iets over lezen:  

 

During Ms Marie-Claire’s lessons, children have enjoyed participating in drama. Focuses of 
these lessons are to help; develop speech and language; build confidence; and learn about 
how to deal with different social situations.   

 

 
   

Drama: Diniz ID5 NSL 

“My experience of drama is of it being very fun and sometimes funny. For instance, the first 
time when Ms. Marie-Claire came in, our teacher made a joke and called her Ms. Marie-Claire 
pops in and we kept the name for her the whole time. I have enjoyed especially the last lesson 
when we did freeze frames. I couldn’t hold still - I had to laugh.”          

          

We are delighted to have a team of staff that are able to enthuse and engage our children in 
their learning through these additional creative and practical lessons. It is clear to see that the 
children are enjoying the lessons very much.  
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Medezeggenschapsraad 
 

In de vorige nieuwsbrief was er sprake van verkiezingen voor de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad (MR). Uiteindelijk bleken deze verkiezingen niet nodig te zijn, omdat 
kandidaat Bastiaan Sedelaar heeft besloten om deel te nemen aan de 
ouderactiviteitencommissie in plaats van de medezeggenschapsraad. Ivo Weiler was de enige 
overgebleven kandidaaat en daardoor is hij ‘automatisch’ lid geworden van de oudergeleding 
van de MR voor de HSV Nederlandse afdeling.  

Dank aan beide heren voor hun actieve inzet voor de Nederlandse afdeling / het tweetalig 
onderwijs van de HSV.  

 

Voorleesdagen 2022 

For two weeks, from Wednesday 26th January until Friday 5th February, children will take part 
in the Voorleesdagen, which promotes the importance of reading aloud with children. We 
have bought many of the top illustrated books in both Dutch and English. Parents are still 
welcome to sign up for a virtual story time. Please arrange this with your class teacher. 

Reading aloud makes you more fun, whether you are reading a beautiful story before bedtime 
or looking at a picture book together during the day. These sorts of memories are made for 
life. In addition, reading aloud has a positive effect on the development of a child’s vocabulary, 
spelling and text comprehension.  

https://www.nationalevoorleesdagen.nl 

 

_________________________________________________________________ 

Vakanties, studiedagen en eerder vrij 

School Holidays: 

The Festive Holidays   Monday 27th December 2021 - Friday 07th January 2022.  
All children will return to school on Monday, 10th January 
2022. 
 

https://www.nationalevoorleesdagen.nl/
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February Holiday   Monday 28th February - Friday 04th March.  
School reopens on Monday 07th March. 

 

Study Days: 

Thursday 27th January 2022  No school for all children 

Wednesday 30th March 2022 On this day no school for children in ID F, R, 1, 2, 3 and 
NA 1, 2, 3 and 4. 

 

Early Closure: 

Friday 25th February 2022  School Closes at 12:30 for the February Holidays. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

VakantiepasClub kerstvakantie 

Leden van de VakantiepasClub hoeven zich deze kerstvakantie niet te vervelen. Ze krijgen een 
nieuwsbrief met allerlei verschillende activiteiten. Een Winterwondervaartocht maken of 
schaatsen op het Kurhausplein. Naar het (poppen)theater of knutselen. Veilig vuurwerk 
maken of een film kijken. Ze kunnen zelfs mooie prijzen verdienen met het inleveren van oude 
kerstbomen. Kijk voor alle activiteiten en kortingen op www.vakantiepas.nl. 

Met de VakantiePas kunnen kinderen in de schoolvakanties allerlei leuke dingen doen. Gratis 
of met korting. Voor de zomervakantie krijgen ze op school een boekje met heel veel leuke en 
leerzame activiteiten.  

In de korte schoolvakanties is er geen boekje, maar een digitale nieuwsbrief. Daarin staat een 
link naar kortingsbonnen. Deze nieuwsbrief krijgen de kinderen als ze lid zijn van de 
VakantiepasClub.  

Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl 

 

 

 

http://www.vakantiepas.nl/
http://www.vakantiepas.nl/
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DANS Jongensdag: zondag 13 februari van 11.00-16.00 uur 
 

Doe mee, daag jezelf uit en ervaar hoe het is om op het toneel te staan! 
Een dag voor jongens van 7 t/m 12 jaar. Zowel voor jongens die graag dansen als 
voor jongens die nog niets van dans weten, nieuwsgierig zijn en willen ervaren hoe 
het is om een dansopleiding te volgen. Danservaring is niet vereist, iedereen is 
welkom! Wat voorop staat is plezier in bewegen en ervaren hoe het is om op het 
podium te staan. 
Tijdens deze dag vol actie krijgen de jongens les in verschillende dansstijlen, geven 
de leerlingen van de dansopleiding een voorstelling en tijdens de Q&A kunnen er 
vragen gesteld worden. Ook wordt er een korte choreografie geleerd die de 
jongens aan het einde van de dag aan elkaar en hun familie presenteren. 
Aanmelden is noodzakelijk. Geef je naam, geboortedatum en in welke klas je zit op 
via dit aanmeldformulier  
Dit kan uiterlijk tot en met zondag 6 februari, tenzij voortijdig het deelnemersaantal 
is bereikt. De aanmelding wordt bevestigd. Kosten voor deelname zijn € 25,00.  

  

  
  

___________________________________________________________________________ 

https://willemsparkschooldenhaag.us17.list-manage.com/track/click?u=a7c3e6ef6a3aca6d7b4799d8b&id=bea7bc1188&e=cc94d464f6

