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Bericht van Lorraine Janet Dean, Director HSV International Department 

en Ingrid Schumacher, directeur HSV Nederlandse afdeling 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Het is lente en de corona perikelen lijken voorlopig achter ons te liggen. De afgelopen periode is er 

sprake geweest van veel ziekte en absenties van leerlingen en medewerkers, maar gelukkig hoefden 

we geen klassen naar huis te sturen. Doordat er minder afstand gehouden hoeft te worden, kunnen 

er ook weer meer leuke activiteiten met en voor de kinderen georganiseerd worden: een Paasontbijt, 

het Lenteconcert en de Sponsorloop in het kader van de Koningsspelen.  

In deze nieuwsbrief vindt u een terugblik op de festiviteiten. En we kijken ook vooruit naar de leuke 

activiteiten in de komende periode. Van sportdagen tot schoolreisjes, we gaan samen met de 

kinderen weer veel ondernemen.  

Hieronder vindt u een bericht van onze werkgroep ‘Diversity, Equality and Inclusion’. De HSV wil het 

beleid op dit gebied waar mogelijk verbeteren en we zijn dan ook benieuwd naar de mening van de 

ouders en verzorgers in deze. Het zou ons enorm helpen als u de enquête van de werkgroep zou 

willen invullen. Alvast hartelijk dank voor de medewerking. 

Voor zover van toepassing een fijne meivakantie gewenst en we hopen de kinderen op maandag 9 

mei gezond en wel op school terug te zien.  

Lorraine Janet Dean  - HSV International Department Director 

Ingrid Schumacher – Directeur HSV Nederlandse afdeling 

___________________________________________________________________ 

Enquête Diversiteit, Gelijkheid and Inclusie  

Gedurende het schooljaar 2020-2021 heeft een groep leerkrachten vanuit alle HSV scholen een 
werkgroep gevormd met als focus diversiteit, gelijkheid en inclusie. Deze werkgroep is niet compleet 
zonder de input van de ouders bij de HSV. Wij willen graag een beeld te krijgen van uw visie op de 
sterke punten en de ontwikkelpunten van onze school in relatie tot diversiteit, gelijkheid en inclusie. 
Daarom nodigen wij u uit onderstaande enquête via de link in te vullen (in het Nederlands of Engels).  
 
Diversity, Equality and Inclusion Survey - English 
Diversity, Equality and Inclusion Survey - Nederlands 
 
Namens de werkgroep Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie alvast veel dank voor uw bijdrage. 
 

 

https://www.surveymonkey.com/r/NTXN959
https://www.surveymonkey.com/r/T6DGMG2
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_______________________________________________________________ 

Personeel – Dag meester Dirk-Jan! 
 

 
Per 1 mei gaat onze Remedial Teacher meester Dirk-Jan met pensioen. En dat betekent afscheid nemen 
van de HSV Nassaulaan en de Willemsparkschool.  
Dirk-Jan van Weert heeft bijna 13 jaar bij de HSV gewerkt. Afgelopen week is hij door de kinderen, 
ouders en collega’s in het zonnetje gezet als dank voor zijn grote inzet voor de begeleiding van zoveel 
leerlingen. Bijna alle kinderen van de HSV hebben wel een leestoets bij meester Dirk-Jan gedaan en 
daarom was het leuk dat hij van deze klassen een zelfgemaakt afscheidscadeau heeft gekregen. 
 
Dirk-Jan gaat zeker niet stilzitten, want hij is aan het trainen voor een Alpentocht voor het goede doel: 
de CliniClowns. Zijn wens is om daar zoveel mogelijk geld voor op te halen. Ook verschillende ouders 
hebben meester Dirk-Jan hierin gesteund, waarvoor hartelijk dank! 
 
Wilt u ook bijdragen? Dat kan via onderstaande link.  
 
Op 10 september 2022 doe ik mee aan de Alpentocht voor Cliniclowns. Sponsor je mij? Doe dit vandaag 
nog! Alvast heel erg bedankt. 
 

https://www.alpentocht.nl/2022/deelnemers/dirk-jan-weert 

 

 
 
Lieve meester Dirk-Jan, hartelijk dank voor alle onderwijsjaren. Het ga je goed! 

_________________________________________________________________ 

Paasontbijt en Lenteconcert  

Dit schooljaar is de start van het voorjaar als vanouds gevierd met een gezellig Paasontbijt voor de 
kinderen op school. De kinderen van IDR-1-2 en NA1-2-3 hebben paaseitjes gezocht op het schoolplein. 
Een zonnige en vrolijke schooldag om het begin van de lente te vieren.  

                     

https://www.alpentocht.nl/2022/deelnemers/dirk-jan-weert
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’s Avonds was er een mooi Lenteconcert dat na twee jaar gelukkig weer ‘live’ kon plaatsvinden. De 
toeschouwers hebben genoten van alle talenten van de kinderen in ID5-6 en NA6-7-8 van de HSV 
Nassaulaan. Hartelijk dank meester Gido voor de regie en organisatie.  

 

 

___________________________________________________________________ 

Sponsorloop voor Stichting Vluchteling 

In samenspraak met de leerlingenraad van de HSV is gekozen voor Stichting Vluchteling als doel voor 
de opbrengst van de sponsorloop dit schooljaar. Vanwege de recente ontwikkelingen in de wereld 
vinden wij het belangrijk om kinderen en ouders te steunen die genoodzaakt zijn om te vluchten 
vanwege oorlog en geweld. Voor meer informatie, zie Directe hulp bij acute nood - Stichting 
Vluchteling 

De kinderen hebben enorm hun best gedaan om zoveel mogelijk rondjes te lopen of te rennen op het 
schoolplein gedurende hun gymles afgelopen week. En wat zag het er vrolijk uit met oranje kleding in 
het kader van de Koningsspelen en aankomende Koningsdag.  

Veel kinderen hebben al sponsorgeld ingeleverd op school, waarvoor dank! Als u thuis nog geld heeft 
liggen van de sponsorloop, wilt u dat dan aan uw kind(eren) meegeven om in te leveren na de 
meivakantie? Dan kunnen wij hopelijk een mooi bedrag storten aan Stichting Vluchteling.  

   

https://www.vluchteling.nl/
https://www.vluchteling.nl/
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_________________________________________________________________ 

Sports Days and Games Days 

Our annual Sports Day for the older children will once again be held at the HDM. 

Details will follow at a later time. The dates are: 

● Wednesday, 15  June - Sports Day for ID6,  NA 7 & 8 

● Wednesday, 22 June - Sports Day for ID4 & 5, NA 6 

For the younger children, Games Day will be at their locations, 

more information to follow.  

● Games Day for IDR & 1, NA 1 & 2  

● Games Day for ID2 & 3, NA 3 & 4 

 

 

__________________________________________________________________ 

Save the date: Zomerfeest 
 

Het Zomerfeest zal na twee jaar weer gevierd kunnen worden samen met de ouders en kinderen van 

de HSV. Dit feest zal plaatsvinden op vrijdag 24 juni a.s. van 15.30-17.30 uur. We zijn nog op zoek 

naar hulpouders om het Zomerfeest tot een succes te maken. Via de klassenouder kunt u zich 

aanmelden om te assisteren. Alvast veel dank! 

 

Dit schooljaar zullen er ook weer schoolreisjes plaatsvinden voor de kinderen. Deze schoolreisjes zijn 

gepland in de laatste twee weken van het schooljaar. Te zijner tijd ontvangt u hier meer informatie 

over.  

___________________________________________________________________ 

Holidays and Early Closures 

PLEASE NOTE SCHOOL WILL BE CLOSED FOR ALL CHILDREN ON TUESDAY, 07 JUNE for a STUDY DAY 

 

School Holidays 2021-2022 

May Holiday - Monday 25 April - Friday 06 May 2022 

King’s Day - Wednesday 27 April 2022 

Liberation Day - Thursday 05 May 2022 

Ascension – Thursday 26 May and Friday 27 May 2022 

Pentecost (holiday) - Sunday 05 June 2022 / Monday 06 June 2022 

Summer Holiday - Monday 11 July – Friday 19 August 2022 

 

Study Day 2019-20 

Tuesday, 07 June 2022 (all schools) 

 

Early Closure 2021-22 

Early Closure - Friday, 08 July 2022 

 

School Holidays and Early Closures 2022-23 can be found here. 

https://drive.google.com/file/d/13SZCq-Jl1sMtN1tj6YTtcG_rOghv4FDy/view?usp=sharing3ecXzCYIsl2I3Q3P23nCoC/view?usp=sharing
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VakantiepasClub meivakantie 

Er is deze meivakantie weer van alles te doen voor de leden van de VakantiepasClub. Het strand of de 
grachten schoonmaken, speuren naar jonge dieren, roeien, naar het theater of spelen in de grootste 
binnenspeeltuin in de regio!  

Ook kunnen kinderen twee bioscoopkaartjes winnen met een leuke selfie of actiefoto. Kijk voor deze 
winactie op onze website bij VakantiePas fotoactie. 
 
Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl. 
Leden van de VakantiepasClub krijgen een digitale nieuwsbrief met meer dan 20 activiteiten en 
kortingsbonnen.  
 
 

 

http://www.vakantiepas.nl/

