
 

 
 

10 augustus 2018 
 
Beste ouders, 
 
Wij hopen dat u heeft genoten van een fijne zomervakantie. Het schooljaar 
2018-2019 gaat officieel aanstaande zondag van start tijdens de open dag. 
 
Het aantal leerlingen is t.o.v. de start van het vorig schooljaar gestegen. We 
zullen aanstaande maandag met 311 kinderen op de basisschool en 66 
kinderen op J&J starten. We streven ernaar dat we gedurende het schooljaar 
weer in leerlingenaantal zullen groeien naar een totaal van rond de 400 
leerlingen.  
 
Het afgelopen schooljaar zijn we wat betreft de oudercommunicatie gebruik 
gaan maken van de Social Schools app en portal. Het komend jaar zullen we 
de gebruiksmogelijkheden van dit communicatiemiddel verder 
implementeren. De uitvoering en verdere ontwikkeling van onze 
marketingstrategie staat dit academisch jaar wederom centraal. We zullen u 
gedurende het schooljaar verder informeren over de ontwikkelingen op dit 
gebied.  
 
Er heeft tijdens de vakantieperiode het nodige onderhoudswerk in en rondom 
de school plaats gevonden. Er is o.a. nieuwe verlichting in de gymnastiekzaal 
aangebracht en ook zijn de daken van het schoolgebouw gereinigd. De 
school staat er dan ook weer prachtig bij.  
 
Onze onderwijsinhoudelijke doelen voor het schooljaar 2018-2019 zijn 
opgenomen in het Schoolontwikkelingsplan 2018-2019 (jaarplan). Meer 
informatie daarover ontvangt u gedurende het schooljaar. Verder zijn er per 
vakgebied allerlei doelen voor dit schooljaar opgesteld en tevens zijn ook de 
CITO doelen weer vastgesteld. Het afgelopen schooljaar hebben we de 
vastgestelde CITO doelen allemaal behaald en zaten we boven de 
percentages die door de Primair Onderwijsraad in Nederland voor scholen 
zijn vastgesteld. Een fantastisch resultaat waar we als school erg trots op 
mogen zijn.  
 
Het busvervoer wordt dit schooljaar wederom verzorgd door de 
busmaatschappij Woodlands. In de vakantie is Woodlands druk bezig 
geweest met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. De ouders die 



 

 

gebruik maken van de busmaatschappij Woodlands hebben inmiddels de 
nodige communicatie ontvangen. We hebben er alle vertrouwen in dat 
Woodlands ook dit schooljaar weer voor veilig en efficiënt busvervoer zal 
zorgen.  
  
De afgelopen week is er door het HSL team hard gewerkt aan de 
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Nieuwe personeelsleden zijn 
ingewerkt en hebben tijdens deze voorbereidingsweek nauw samengewerkt 
met de andere teamleden zodat we aanstaande maandag goed van start 
kunnen gaan. Een goede basis voor een naar we hopen succesvol 
schooljaar. 
 
In de bijlagen vindt u informatie die voor uw kind van belang is om goed het 
nieuwe schooljaar te kunnen starten.  
 
Ik wens u namens de board en het team van de HSL een succesvol 
schooljaar toe en hoop u aanstaande zondag tijdens de open dag te 
mogen begroeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Meino Meines 
 


