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Beste ouders,  
 
Afgelopen dinsdagavond hebben veel ouders hun 
handen uit de mouwen gestoken om de school in 
kerstsfeer te brengen. Het ziet er weer fantastisch en 
sfeervol uit. Langs deze weg willen we het kerstcomité en 
alle ouders die betrokken zijn geweest bij de 
voorbereidingen en het versieren van de school hartelijk 
danken. 
 
Net als in voorgaande jaren staat er vanaf deze week in 
de hal van de school een speciale charity kerstboom. 
Kinderen, ouders en leerkrachten mogen tegen betaling 
van 1 dollar hun kerstwens op een kaartje schrijven en in 
de boom in hangen. De opbrengsten van de speciale 
kerstboom gaan dit jaar naar “Sokh Sabay”, in Cambodja 
en ‘Make a Wish Foundation’ in Singapore. Voor de ‘Make 
a Wish Foundation’ zullen ook 75 kinderen, ouders en staff 
leden van de HSL deelnemen aan de Santa Run.  
 
Volgende week vinden in het kader van de kerstviering 
nog vele bijzondere activiteiten plaats.  
Op maandagochtend en dinsdagochtend zullen voor 
schooltijd kinderen optreden en op woensdagochtend 
zullen de leerkrachten hun beste beentje voorzetten tijdens 
het zingen van kerstliedjes. Op donderdag vindt het 
traditionele kerstontbijt voor J&J plaats. De kinderen van 
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de groepen 1 t/m 8 gaan op donderdagavond 14 december genieten van het kerstdiner 
op de HSL. Meer informatie over de komende kerstactiviteiten kunt u verderop in deze 
nieuwsbrief lezen. 
 
De assembly stond vandaag ook in het teken van de kerstviering. Het kerstverhaal werd 
voorgelezen en op een prachtige manier uitgebeeld door verschillende leerkrachten van 
de HSL. Daarna lieten verschillende leerkrachten hun danstalenten zien tijdens een 
kerstshow/dans.  
 
Ter afsluiting van de assembly werden de winnaars van de tekenwedstrijd bekend 
gemaakt. Deze wedstrijd is zoals eerder in de nieuwsbrief vermeld georganiseerd door de 
Nederlandse ambassadeur, mevrouw Vonno. De winnaars zijn voor volgende week 
woensdag uitgenodigd op de residentie van de ambassadeur om een prijs in ontvangst 
te nemen. In het kader van deze tekenwedstrijd kregen alle kinderen als dank voor hun 
deelname vandaag een cup cake van de Nederlandse ambassadeur.  
 
In deze periode moeten we helaas weer afscheid nemen van HSL staff leden. Stephanie 
de Geus stopt in januari als Admission officer op de HSL. Stephanie is de afgelopen 2 jaar 
in deze functie werkzaam geweest op de HSL. We willen Stephanie van harte bedanken 
voor de werkzaamheden die zij gedurende de afgelopen jaren op de Front Desk en in 
haar rol als Admission officer heeft verricht. We kunnen u melden dat Rinkse Bloemendal 
per 9 januari de functie van Admissions officer op de HSL gaat overnemen. 
 
Hester Moormann heeft de afgelopen 7 jaar op de HSL gewerkt als Facility officer. Ze was 
gedurende al die jaren mede verantwoordelijk voor het onderhoud van het 
schoolgebouw aan de binnenkant en de buitenkant. Het schoolgebouw staat er dankzij 
haar inzet zeer goed bij. We willen haar langs deze weg ook hartelijk danken voor alles 
wat zij voor de HSL heeft betekend en wensen haar het allerbeste toe in Nederland. Haar 
functie is inmiddels overgenomen door Michel Lebon.  
 
Met vriendelijke groet, 
Meino Meines 
Principal HSL 
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We willen u van harte uitnodigen voor informatieavond over dit kamp op dinsdag 9 
januari om 7.00 uur. Tijdens deze informatieavond zal het programma, de reis en de 
veiligheid besproken worden. Mark van Loo (de oprichter van dit kamp) zal hierbij 
aanwezig zijn.  

 

 
Gevonden voorwerpen 
Vanaf dinsdagmiddag 12 tot en met vrijdagmiddag 15 december zullen de gevonden 
voorwerpen weer in de centrale hal uitgestald worden. Wanneer u naar de 
kerstoptredens komt of op donderdagavond uw kind komt brengen voor het kerstdiner, 
kunt u bij de gevonden voorwerpen kijken of er iets tussen zit wat van uw kind(eren) is. 
 
Zonnehoed  
Wij vragen de leerlingen de zonnehoed vrijdag 15 december mee naar huis te nemen 
zodat deze gewassen kan worden. 

 

 
Als Adviesraad komen we graag wat meer met ouders in contact 
om beter te begrijpen wat er onder de ouders leeft. Onder het 
genot van een kerstkransje spreken we dan ook graag met 
ouders die op hun kinderen wachten tijdens het kerstdiner op 14 
december! Dus kom even langs, we staan bij Jip & Janneke 
tussen 19.00 en 20.00 uur. 
  
Daarnaast willen we u voorstellen aan het vijfde en nieuwste 
Adviesraad lid, juf Femke Keetman van groep 5A. Samen met 
meester Mike van groep 1/2a vormen zij de personeels 
vertegenwoordiging binnen de Adviesraad.  
 

Welkom Femke! 
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Voor de komende evenementen is er vrijstelling voor het 
parkeren langs Bukit Tinggi Road: 
 
Kerstmis 

•  Woensdag 13 december 7.30 am - 12.00 am 
•  Donderdag14 december 7.30 am - 12.00 am 

 
 
Bukit Tinggi Road 
De LTA heeft bij uitzondering toestemming gegeven om op bovenstaande dagen te 
parkeren tussen 8.00 – 12.00 uur aan Bukit Tinggi Road. 
Volgens de lokale wetgeving omtrent verkeer - Only on one side of Bukit Tinggi Road in 
the direction of Swiss Club Link between lamp post no.11 and no.12 and lamp post 
no.16 and no.19. There shall also be strictly NO PARKING: a) At road bends and 
entrances or exits of any other premises (inclusive of your own premises) or car parks. b) 
Within 3 meters of a fire hydrant, 6 meters of a road junction, 9 meters of a bus stop 
and 50 meters of the pedestrian crossing. c) Abreast to another vehicle. d) On any 
grass verge and footway. e) Against the direction of the traffic flow or not parallel to 
the road kerb.). 

 
Omwille van de verwachte drukte adviseren wij u echter te carpoolen of met het 
openbaar vervoer te komen. 
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Muzikale kerst-optredens door kinderen buiten 
Op maandag 11 en dinsdag 12 december tussen 8.10 uur en 8.30 uur zullen de kinderen 
een instrumentaal kerstlied ten gehore brengen op het open podium buiten.  
 
Kerstkoor 
Op woensdag 13 december tussen 8.15 uur en 8.25 uur zal de staff van de HSL enkele 
kerstliederen ten gehore brengen in een spetterend optreden.  
 
Kerstwensboom 
Vanaf woensdag 6 december staat er in de entree van de school weer een speciale 
‘kerstwensboom’. Bij de boom staat een schaal met sterren. De kinderen mogen op de 
ster een wens voor een ander schrijven. De ster kunnen zij kopen voor het symbolische 
bedrag van 1 dollar.  Door middel van deze kerstboom wordt voor de kinderen duidelijk 
hoe belangrijk het is om elkaar iets goeds te wensen. De opbrengsten van deze 
kerstboom gaat dit jaar naar ‘Children of Sok Sabay’ en ‘Make a Wish’ foundation.  

2

 
Kerstviering Jip en Janneke                                                                                                       
Donderdag 14 december is er voor de leerlingen van Jip en Janneke een kerstviering 
gepland. Om 9.00 uur gaan we kijken naar de kerstvoorstelling op de basisschool. Nadien 
gaan we met de leerkrachten naar de groep waar we kunnen genieten van een lekker 
kerstbuffet. Uiteraard zijn alle kinderen van harte uitgenodigd die dag, ook al is het niet 
hun reguliere schooldag. Wilt u er rekening mee houden dat wanneer het niet de 
reguliere schooldag van uw kind is, er geen gebruik gemaakt kan worden van de 
schoolbus. 
De kinderen hoeven die dag dus geen snack mee te nemen; wel graag een waterfles.  
Wij verheugen ons op een gezellige kerstochtend! 
 
Kerstviering 
Dit jaar zullen wij de Kerstoptredens weer op twee verschillende dagen houden, en wel op 
woensdag 13 december en op donderdag 14 december van 9.00 uur tot 10.00 uur.  
Woensdag  13 december: 1/2a, 1/2b, 3a, 4b, 5a, 6b, 7a 
Donderdag 14 december: 1/2c, 1/2d, 3b, 4a, 5b, 6a, 7b, 8 
Iedere groep verzorgt zijn eigen optreden.  
Uiteraard bent u van harte uitgenodigd op de dag dat uw zoon of dochter gaat 
optreden. Kom hierbij zoveel mogelijk met het openbaar vervoer, aangezien er beperkte 
parkeermogelijkheden zijn. 
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Kerstdiner 
Op donderdagavond 14 december komen alle kinderen van de groepen 1 tot 8  
‘s avonds naar school voor het kerstdiner. Vanaf 18.50 uur worden zij in hun klas verwacht 
in hun mooiste feestkleding met hun gerecht. Vanaf 19.00 uur zullen de kinderen in hun 
eigen groep genieten van een Kerstdiner, opgediend door de serveervaders. In de 
tussentijd dat u op uw kind wacht zal er bij Jip en Janneke een warme drank worden 
aangeboden. 
Voor de groepen 1 en 2 kunt u uw kind tussen 19.45 uur en 20.00 uur ophalen. Om 20.00 
uur is het kerstdiner ten einde voor de overige groepen en kunt u uw kind in de klas 
ophalen.  
 
Laatste dag van term 1 
Op vrijdag 15 december zal de afscheidsassembly plaatsvinden. Op vrijdag gaan alle 
kinderen op de normale tijd naar huis (13.30 uur) en dan begint de kerstvakantie. 



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

ü DONDERDAG 14 DECEMBER 

o KERSTVIERING 9.00 – 10.00 uur 

• 1/2c, 1/2d, 3b, 4a, 5b, 6a, 7b en 8 

• KERSTDINER ALLE GROEPEN – 18.50 uur 

 

ü VRIJDAG 15 DECEMBER 

o AFSCHEIDSASSEMBLY 8.35 uur 

o OPRUIMEN KERSTVERSIERING 9.30 uur 

o KERSTVAKANTIE 13.30 uur 

 

ü DINSDAG 9 JANUARI 

o GROEP 7 LOOLA KAMP 

INFORMATIEAVOND 19.00 uur. 

 

 

 

ü WOENSDAG 6 DECEMBER T/M VRIJDAG 15 DECEMBER 

o KERSTWENSBOOM 

 

ü WOENSDAG 13 DECEMBER 

o KERSTKOOR 8.15 - 8.25 uur 

o KERSTVIERING 9.00 – 10.00 uur 

§ 1/2a, 1/2b, 3a, 4b, 5a, 6b en 7a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op vrijdag 15 december 
zal de afscheidsassembly 
plaatsvinden. Op deze 
vrijdag gaan alle kinderen 
op de normale tijd naar 
huis (13.30 uur) en dan 
begint de Kerstvakantie.  


