
 

Schooljaar 2017 - 2018 

NIEUWSBRIEF 
 

 

Beste ouders,  
 
De eerste schoolweek van het schooljaar 2017 - 2018 zit er 
alweer op. Afgelopen zondag vond de start van het 
nieuwe schooljaar plaats tijdens de Open Dag. Een goed 
moment voor de kinderen om hun klasgenoten en de 
nieuwe juf of meester te ontmoeten. Gezien de vele blije 
gezichten van zowel kinderen als ouders tijdens deze dag, 
heeft dat zeker aan de verwachting voldaan. De kinderen 
hebben kennis gemaakt met de groeps- en 
vakleerkrachten en ook is samen met de leerlingen 
besproken wat belangrijk is als het gaat om persoonlijke 
doelen, regels en gedrag in de klas en op school, zodat wij 
met elkaar op een respectvolle en veilige manier op de 
HSL kunnen werken en spelen. 
 
Vanmorgen tijdens de ‘welkom assembly’ hebben wij met 
z’n allen kennis gemaakt met de nieuwe leerlingen op de 
HSL. De nieuwe leerlingen en leerkrachten voelen zich naar 
het laat aanzien al goed thuis op de HSL. 
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Opzegging 2e termijn schooljaar 2017 - 2018 
 

De deadline voor opzegging van de 2e schooltermijn 
(januari t/m maart 2018) is 

 
vrijdag 8 september 2017 

Vrijdag 18 augustus 
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Informatie betreffende het NSA aanbod (naschoolse activiteiten) kunt u verderop in de 
nieuwsbrief lezen. De activiteiten starten in de week van 18 september. Als school 
proberen wij een zo gevarieerd mogelijk aanbod van activiteiten aan te bieden. 
 
De assembly’s zullen dit schooljaar op vrijdag om 8.35 uur plaatsvinden. De eerstvolgende 
assembly staat gepland voor vrijdag 25 augustus en zal worden verzorgd door groep 4a. 
Tevens vieren we de verjaardagen van leerlingen en leerkrachten die in deze maand 
jarig zijn geweest. 
 
Als school hebben wij veiligheid hoog in het vaandel staan. Graag willen wij onder de 
aandacht brengen dat ouders en kinderen die op school aankomen met een taxi of met 
eigen vervoer ook kunnen stoppen langs Swiss View (drop off zone bij de trap), zodat 
binnenkomende bussen niet worden geblokkeerd. Om ervoor te zorgen dat ook jonge 
kinderen veilig op school aankomen is bij deze 'drop off' zone ook een guard gesitueerd. 
Het parkeren van uw auto op de parkeerplaats van de HSL is niet toegestaan.  
 
In de bijlage van deze nieuwsbrief ontvangt u informatie over de rapport- en 
gesprekkencyclus voor dit schooljaar. Het verzoek is deze informatie zorgvuldig te lezen 
zodat u tijdig op de hoogte bent van de verschillende gesprekken die gedurende het 
schooljaar plaatsvinden.  
 
Voor wat betreft het vieren van verjaardagen op school waarbij ook de ouders worden 
uitgenodigd in de klas als ook voor het maken van vaderdag en moederdag cadeautjes 
is er besloten dat dit t/m groep 4 onderdeel uitmaakt van het lesprogramma. Vanaf 
groep 5 worden natuurlijk wel de verjaardagen van de kinderen gevierd, maar worden 
de ouders voor deze viering dus niet meer in de klas uitgenodigd.  
 
 
Op verzoek treft u in de bijlage vindt u nogmaals het vakantierooster 2017-2018. 
 
Met vriendelijke groet, 
Meino Meines 
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De eerste week zit er weer op! Wat heerlijk om iedereen weer te zien en fijn om de 
nieuwe kinderen en hun ouders welkom te mogen heten op Jip en Janneke. 
  
Volgende week starten we met onze unit ‘Dit ben ik’. Graag zouden we u willen 
vragen om een familiefoto mee te geven voor de ‘familie wand’ in de klassen.  
 
Een mededeling van huishoudelijke aard 
Wanneer u uw kind op komt halen zouden wij u willen vragen om niet in het zicht te 
gaan staan van de groepen. Zo kunnen de leerkrachten de dag rustig afsluiten met 
de kinderen. U kunt de klas in komen wanneer alle kinderen die met de bus naar 
huis gaan de klas hebben verlaten. 
Ook zouden wij willen u vragen om beide hekken, het hek bij de guards en de 
hekken van de speelplaats, altijd te sluiten. Dit in verband met de veiligheid van de 
kinderen. 

 

 

Dear parents of the Hollandse School, 
 
We would like to inform you on the closure of the Carpark 2 at the Swiss Club (corner Swiss 
View and Bukit Tinggi Road) due to our yearly Oktoberfest. The carpark will be closed from 
Monday September 4th till Monday October 2nd 2017. This is to facilitate on the set-up 
equipment for the tentage and also to allow the period for dismantling of the tentage 
after the event. 
  
Your continuous support and cooperation to the Swiss Club are very much appreciated. 
 

Kind regards, 
Management Swiss Club 
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Uiteraard zullen er dit jaar weer verscheidene naschoolse activiteiten plaatsvinden. Alle 
ouders ontvangen op maandag 28 augustus via e-mail een persoonlijke uitnodiging om 
hun kind(eren) in te schrijven voor de komende NSA-term. In de e-mail vindt u de 
inloggegevens voor uw familie om de NSA-webportal te kunnen gebruiken.  
 
Op de NSA-webportal vindt u alle praktische informatie over het gehele programma en 
instructies betreffende de registratie. Aan de deelname aan het programma worden een 
aantal condities gesteld. Wij raden u daarom aan de informatie goed door te lezen, zeker 
indien u voor het eerst uw kinderen aanmeldt.  
 
Indien u dinsdagmorgen 29 augustus nog geen e-mail heeft ontvangen, neemt u dan 
contact op met nsa@hollandseschool.org. Dit e-mail adres kan ook gebruikt worden 
indien u een andere storing ondervindt bij het registreren van uw kinderen. 
 
De registratieperiode start dus op maandag 28 augustus en loopt t/m zondag 3 
september. Daarna is het niet meer mogelijk om te registeren voor activiteiten. De 
inschrijvingen worden namelijk direct verwerkt tot overzichten voor de NSA-aanbieders, 
de HSL-leerkrachten en Woodlands Transport. 
 
Na de verwerking van alle registraties ontvangt u een e-mail met daarin de bevestiging 
van deelname of annulering van de activiteit (indien van toepassing door te weinig 
animo). Deze definitieve bevestiging zal tevens dienst doen als factuur. Op maandag 18 
september 2017 zal het programma van start gaan. 
 
De informatie op de NSA-website blijft gedurende het grootste gedeelte van het 
programma beschikbaar, gelieve uw inloggegevens daarom te bewaren. Dan kunt u de 
kalender en de beschrijvingen te allen tijde inzien. 
 
BELANGRIJK: voor kinderen uit groep 3 worden dit jaar wel activiteiten aangeboden in 
term 1, zij kunnen echter pas deelnemen vanaf de herfstvakantie. Dit in verband met de 
veranderende schooltijden na de herfstvakantie voor deze leerlingen. De prijzen voor de 
activiteiten worden voor deze leerlingen uiteraard pro rato berekend. 
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Na het succes van de activiteit van afgelopen jaar, zullen er dit jaar 3 naschoolse 
activiteiten worden georganiseerd voor de kinderen van Jip en Janneke. Tinytots voetbal 
zal wederom plaatsvinden en er zijn 2 nieuwe toevoegingen: Constructie, waar de 
kinderen creaties maken met o.a. blokken en Rhymes & Tales, een speelse eerste 
kennismaking met de Engelse taal.  
 
Kinderen zullen lunchen in hun eigen klas en daarna zullen ze starten met de activiteit. 
Rhymes & Tales zal op woensdag om 12:30 uur zijn (zonder busvervoer na de activiteit) en 
zowel Tinytots als Constructie vindt plaats op vrijdag om 12:30 uur. 
 
U ontvangt uiterlijk maandag 28 augustus een e-mail met daarin de uitnodiging om uw 
kind(eren) in te schrijven. Ook zal de e-mail meer informatie bevatten over de prijzen en 
praktische zaken. 

 

 

 
Start schooljaar 
 
De afgelopen week heeft Woodlands Transport de schoolbusservice weer opgestart en 
we zijn blij dat we u kunnen mededelen dat er een goede start gemaakt is. Tot op heden 
zijn alle bussen op tijd op school gearriveerd en op tijd weer vertrokken met de kinderen. 
Uiteraard blijven we alert, zodat de dienst zo snel mogelijk optimaal draait en er 
verbeteringen gemaakt kunnen worden waar nodig of mogelijk. 
 
Mocht u vragen of opmerkingen over het busvervoer hebben, neem gerust contact op 
met Michel Lebon (buscoördinator) via e-mail: michellebon@hollandseschool.org 
 
Incidenteel afmelden bij Woodlands 
 
De bus attendants controleren in de middag aan de hand van buslijsten of alle kinderen 
aanwezig zijn. Ouders wordt verzocht tijdig te melden bij Woodlands als hun kind afwezig 
is of alternatief transport neemt. Dat is dus niet via de administratie van de HSL,  
maar via schoolbus@hollandseschool.org of via 8125 8771. Indien tijdige afmelding niet 
mogelijk is, verzoeken we de ouders ter plekke bij de bus attendant op de lijst af te 
tekenen dat zij hun kind(eren) hebben opgehaald. Zo voorkomen we dat de andere 
kinderen op de bus onnodig later thuis arriveren.  
 
Alvast bedankt voor uw medewerking hierbij. 
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Playdates 
 
Playdates zijn mogelijk vanaf maandag 28 augustus.  Dat houdt in dat ouders vervoer 
naar een playdate kunnen aanvragen met de volgende randvoorwaarden: 
 
- De aanvraag dient minimaal 2 werkdagen van tevoren te gebeuren, om het     
plannen ervan mogelijk te maken. 
- Beide leerlingen dienen een bus contract te hebben. 
- Toewijzing is afhankelijk van beschikbare vrije stoelen op de bus. 
- De regeling is niet beschikbaar voor leerlingen van Jip & Janneke. 
- De regeling is niet beschikbaar voor NSA bus vervoer. 
 
Om Woodlands de ruimte te geven om de busdienst te stabiliseren, kunnen playdates pas 
vanaf maandag 28 augustus worden uitgevoerd. 
 
 

 

 
Extra begeleiding voor leerlingen die dat nodig hebben, wordt op de HSL in eerste 
instantie in de eigen groep geboden. Voor sommige kinderen is het echter nodig extra 
hulp buiten de groep te bieden. Dit gebeurt in de vorm van remedial teaching (RT). 
 
De intern begeleider en remedial teachers zijn de afgelopen week druk bezig geweest 
met het indelen van leerlingen in de RT. 
 
Volgende week  zullen de gesprekken tussen de RT-er en de leerkracht plaatsvinden en 
tevens zullen ouders van leerlingen die volledig nieuw in de RT zijn, worden uitgenodigd 
voor een gesprek om het plan te bespreken. De meeste RT-begeleiding zal starten in 
week 3.  Ouders van leerlingen waarbij de RT zich voortzet, worden via een e-mail op de 
hoogte gebracht van de start van de RT.  
 
Mocht u nog vragen hebben over de remedial teaching, dan kunt u terecht bij: 

• Annelijn Beltman 
o Jip en Janneke, groep 1 t/m 4 
o annelijnbeltman@hollandseschool.org 

• Eefje Slegers 
o groep 5 t/m 8 
o eefjeslegers@hollandseschool.org  
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De HSL doet ook dit jaar mee met de voetbalcompetitie van de ACSIS. 
Tijdens ieder semester komt een andere leeftijdsgroep aan de beurt. 
Voor dit semester is dat voor kinderen uit groep 5 en 6 die geboren zijn na 1 juni 2008. (9U) 
 
Om er dit jaar een hecht team van te maken is besloten, dat kinderen die deelnemen 
aan NSA voetbal voorrang krijgen. 
 
De spelers gaan, o.l.v. een coach, op donderdag met een bus naar de wedstrijden. 
Er wordt van de ouders verwacht dat de kinderen daar worden opgehaald (rond 17.30 
uur) 
 
Indien je wilt meedoen, klik dan op bijgevoegde link in de e-mail. 
 
Indien u nog vragen hebt dat kunt u terecht bij Meester Martin:  
sport@hollandseschool.org  

 

 
The latest dates for notice of withdrawal from the school for the school year 2017 – 2018  
are set on: 
 

• Friday 8 September 2017 for the second term 
• Friday 19 January 2018 for the third term 
• Monday 16 April 2018 for the first term of the school year 2018-2019  

 
If notice of withdrawal is not given before or on the stipulated date for notice 
of withdrawal, the HSL will claim the ensuing school term fee. 
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De leerlingen zijn vanaf het begin van het schooljaar van start gegaan met 
bibliotheekbezoeken.  

• Groep 1 t/m 5 : 1 x per week met de gehele klas en leerkracht 
• Groep 6 t/m 8 : gaat zelfstandig naar de bibliotheek 
• Groep 3 t/m 8 : 1 x per week tijdens Engelse les met leerkracht 

 
 
Wat is het aantal boeken wat geleend mag worden? 

• J&J :    2 boeken 
• Groep 1/2 :   3 boeken 
• Groep 3 :   5 boeken 
• Groep 4 tm 8 :  7 boeken 
•  

Bibliotheektassen 
• Leerlingen van de groepen 1 t/m 5 krijgen een HSL biebtas. Hierop wordt de 

naam en het persoonlijke bieb-nummer van de kinderen geschreven. Het is 
de bedoeling dat zij deze tas elke keer mee naar school nemen op de dag 
dat ze klassikaal naar de bibliotheek komen. 

• Groep 6 t/m 8 mag de boeken in een andere tas meenemen, pas op voor 
natte gymkleding!  

 
Hoe lang is de uitleentermijn? 

• De maximale uitleen termijn voor boeken is 3 weken. 
• Uitleen termijn voor stripboeken en tijdschriften is 1 week. 
• De uitleentermijn van boeken kan verlengd worden met een week indien ze 

niet gereserveerd zijn door iemand anders. 
 
Beschadigde of zoekgeraakte materialen 
Indien materialen beschadigd of stuk worden ingeleverd of zijn zoekgeraakt, wordt 
er een vergoeding gevraagd. Vergoeding voor een: 
 

• Nederlands boek is $ 30 
• Engels boek $ 15 

 
 
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die willen ondersteunen in de bibliotheek op 
dinsdag- en woensdagochtend. 
Bij interesse of vragen, graag een berichtje naar bibliohsl@hollandseschool.org of 
loop even binnen tijdens schooluren. 
 
 
We wensen iedereen veel leesplezier! 
 



 

 

  

 
 

ü DINSDAG  29 AUGUSTUS 19.30 – 21.30 uur 

o GROEPEN 1 t/m  4 

o OUDERINFORMATIEAVOND 

BASISSCHOOL 

ü WOENSDAG 30 AUGUSTUS 19.30 – 21.30 uur 

o OUDERINFORMATIE AVOND 

JIP EN JANNEKE 

o GROEPEN 5 t/m  8 

o OUDERINFORMATIEAVOND 

BASISSCHOOL 

 

 

ü ZONDAG 3 SEPTEMBER 

o UITERSTE INSCHRIJFDATUM NSA 

ü 4 SEPTEMBER tot 2 OKTOBER 

o CARPARK SWISS CLUB GESLOTEN (HOEK 

BUKIT TINGGI ROAD EN SWISS VIEW) 

ü DINSDAG 12 EN DONDERDAG 14 SEPTEMBER 

o JIP EN JANNEKE t/m GROEP 8 

o OUDERVERTELGESPREK 

ü 13, 14 en 15 SEPTEMBER 

o SCHOOLFOTOGRAAF 

ü MAANDAG 18 SEPTEMBER 

o START NSA 


