
 

Schooljaar 2017 - 2018 

NIEUWSBRIEF 
 

  

Woensdag 11 oktober 
10 

INHOUD 
 

! Directie 
! Informatie avond 

‘Nederlands als tweede taal’ 
! Sportdag 
! Uitnodiging AGM 
! Invitation AGM 
! Sinterklaaswerkgroep 
! Bus en naschoolse 

activiteiten groep 3 
! Belangrijke data 
 

BIJLAGE BIJ EMAIL  
 
 
 
 
 

 

1

Beste ouders, 
 
De kinderboekenweek is vandaag tijdens de assembly 
afgesloten. Er waren de afgelopen week in dit kader tal 
van activiteiten georganiseerd. Tijdens de assembly 
mochten de winnaars van de voorleeswedstrijd (groepen 4 
t/m 8) naar voren komen. Hen werd verteld wat de 
bevindingen van de jury, waarin de kinderboekenschrijver 
Chris Vegter een belangrijke rol speelde, zijn geweest. 
Iedere winnaar kreeg een oorkonde en een cadeau 
uitgereikt voor hun fantastische prestatie. De kinderen 
hebben tijdens de assembly ter afsluiting het 
kinderboekenweeklied gezongen en gedanst op de 
muziek. We kunnen terugkijken op een prachtige 
anderhalve week waarin de kinderen volop hebben 
genoten van alles wat maar met lezen te maken heeft. We 
willen de Kinderboekenweek–commissie, Chris Vegter en 
alle mensen die betrokken zijn geweest bij deze week van 
harte danken voor de organisatie van dit succesvolle 
evenement. 
 
Op donderdag 12 oktober en vrijdag 13 oktober vinden de 
in-service trainingsdagen plaats voor het team van de HSL. 
De dagen zullen in het teken staan van het International 
Primary Curriculum en het Ouderportaal van Social 
Schools. De trainingen en activiteiten sluiten aan bij de 
doelen die zijn opgenomen in het Schoolontwikkelingsplan 
2017-2018 en bij de onderwijskundige ontwikkelingen die in 
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Op de HSL wordt hoofdzakelijk Nederlandstalig onderwijs gegeven. Hoe beter het begrip 
en het gebruik van de Nederlandse taal is bij een leerling, hoe makkelijker het is voor hem 
of haar om de instructie te begrijpen en te communiceren met klasgenootjes. De leerling 
voelt zich competent en ontwikkelt de vaardigheden om het onderwijs actief te kunnen 
volgen. Een goede ontwikkeling van de Nederlandse taal is dus heel belangrijk voor uw 
zoon of dochter.  
 
Op de HSL zitten leerlingen waarbij Nederlands niet de moedertaal is. Ook zitten er 
kinderen op school waarbij Nederlands wèl de moedertaal is, maar die in het dagelijks 
leven worden omringd door een andere taal. Beide factoren zijn van invloed op de 
taalvaardigheid van het kind.  
 
Omdat de HSL het heel belangrijk vindt dat alle kinderen zich de Nederlandse taal eigen 
kunnen maken, willen we graag een avond organiseren om het belang hiervan uit te 
leggen. Daarnaast willen we laten zien wat de HSL doet om de Nederlandse taal te 
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het Schoolplan 2015-2019 zijn vastgelegd. 
 
Zoals vorige week reeds in de ouderbrief vermeld vindt de AGM op 8 november plaats. In 
deze nieuwsbrief vindt u de uitnodiging voor de AGM van het bestuur en kunt u meer 
informatie lezen over de presentaties voorafgaand aan de AGM.  
 
Op vrijdag 27 oktober vindt de jaarlijkse sportdag van de HSL plaats. De 
sportdagcommissie is druk met de voorbereidingen voor deze dag. Voor het begeleiden 
van de verschillende teams en de spelletjes kunnen we nog steeds ouders gebruiken. 
Indien u interesse heeft en beschikbaar bent neem dan zo snel mogelijk contact op met 
de groepsouder of groepsleerkracht van uw kind. Meer informatie over deze sportdag 
kunt u elders in deze nieuwsbrief lezen. 
 
Volgende week is het herfstvakantie. We kunnen terugkijken op een prettige en leerzame 
start van het schooljaar. 
We wensen iedereen een welverdiende vakantie toe en zien iedereen graag weer terug 
op maandag 23 oktober.  
 
Met vriendelijke groet, 
Meino Meines 
Principal HSL 
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stimuleren. Tevens willen we hele concrete adviezen geven wat u als ouder kan doen ter 
stimulans van de taalontwikkeling. Daarnaast is er ruimte om eventuele vragen te 
beantwoorden. 
 
Deze Engelstalige informatieavond vindt plaats op woensdag 8 november.  Op deze 
avond is ook de AGM gepland. De informatieavond over Nederlands als tweede taal 
start om 19.00 uur voorafgaand aan de AGM die om 20.00 uur begint.  
 

 
Tijdstip Presentatie Tijdstip Presentatie 

19.00-20.00 Presentatie NT2 19.00-19.30 LSC 

19.30-20.00 Q&A AGM 

20.00-21.00 AGM 

 
Met vriendelijke groet, Team HSL 

 
Op  vrijdag 27 oktober wordt de jaarlijkse sportdag weer gehouden. Dit jaar staat de 
sportdag in het teken van Sport Heroes. Alle kinderen van Jip en Janneke en de 
Basisschool doen hier natuurlijk aan mee!  
 
U bent van harte welkom om te komen kijken en aan te moedigen. Mocht u graag willen 
helpen en u heeft zich nog niet aangemeld bij de leerkracht/groepsmoeder, dan kunt u 
een mailtje sturen naar sport@hollandseschool.org.  
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(for an English version please read on below) 
 
Beste leden/ouders van Hollandse School Limited,   
  
Graag nodigen wij u uit voor de 35e algemene jaarvergadering (Annual General Meeting 
of AGM) van de Hollandse School Limited. De vergadering is op woensdag 8 november 
om 20.00 uur op school. Hieronder vindt u de agenda voor de vergadering.  
  
Vanaf 1 november a.s. kunt u, bij de administratie, het accountantsrapport over het 
schooljaar 2016-2017 en het budget voor het schooljaar 2017-2018 inzien. Het bestuur zal 
tijdens de vergadering verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. 
  
Uiteraard is er ook tijd beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. U kunt uw 
vragen tijdens de vergadering stellen, maar het bestuur stelt het op prijs indien u uw 
vragen van te voren per e-mail aan ons doorgeeft (bestuurhsl@hollandseschool.org) of 
aan de Adviesraad (adviesraad@hollandseschool.org). 
  
Uw rol tijdens de vergadering is die als lid van de HSL. U kunt zich als lid voor deelname 
aan de vergadering laten vertegenwoordigen (door een ander lid, maar ook door een 
niet-lid). Voor meer informatie kunt u de statuten inzien welke ter inzage liggen bij de 
administratie van de HSL. 
  
We sluiten de vergadering af met een borrel. In verband daarmee verzoeken wij u uw 
komst uiterlijk maandag 6 november per reply e-mail aan de administratie door te geven 
(adminhsl@hollandseschool.org).  
  
Wij hopen u te ontmoeten op de AGM.  
  
Met vriendelijke groet,  
Bestuur HSL  
  
Agenda Annual General Meeting Hollandse School Limited  
(Datum: 8 november 2017; 20:00; HSL)  
  

1. Opening 
2. Terugkoppeling vorige AGM 
3. Jaaroverzicht HSL (door Board, Management en Adviesraad) 
4. Financieel overzicht 
5. Bevestiging van nieuwe bestuursleden 
6. AOB & Vragen  
7. Sluiting & Borrel (naar verwachting rond 22:00 uur) 



 

 

  

5 

2

 
   
Dear Members/Parents of Hollandse School Limited,   
  
We are pleased to invite you for the 35th Annual General Meeting (AGM) of the Hollandse 
School Limited (HSL). The meeting will be held on Wednesday November 8th, 20:00 hours 
at school. The agenda for the meeting is provided below.   
  
As of November 1, you will be able to review the Financial Statements of the school year 
2016-2017 and the budget of the school year 2017-2018. These will all be available at the 
administrative office of the school. During the AGM the board will give account of its 
policies.  
  
Obviously, there will be time available to address questions. You can ask your questions 
during the AGM, but the board would appreciate it if you can provide your questions 
beforehand to a representative of the Board (bestuurhsl@hollandseschool.org) or Advisory 
Committee (adviesraad@hollandseschool.org). 
 
Your role during the meeting is one of members of HSL, as described in the company acts. 
Voting rights are conferred on persons registered as member of HSL. Each member can 
appoint a proxy to represent the member during the AGM. The proxy needs not be a 
member of HSL. For more information on this please see the articles of association of the 
HSL available at the administration. 
  
The meeting will be concluded with drinks. Kindly express your interest to attend the 
Annual General Meeting by 6 November (email to adminhsl@hollandseschool.org).  
  
We are looking forward to your presence.  
  
Best regards,  
Board HSL 
  
 Agenda Annual General Meeting Hollandse School Limited  
(Date: November 8, 2017; 20:00h; Location: HSL) 
 

1. Opening 
2. Follow up last AGM 
3. Overview HSL (by Board, Management and Advisory Committee) 
4. Financial overview 
5. Nomination of Governors 
6. AOB & questions 
7. Closing & Drinks (expected at around 22:00 hours) 
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(voor creatieve meedenkers!) 
 

Nog anderhalve maand en dan komt Sinterklaas alweer naar Singapore  
en natuurlijk ook naar onze school!  

 
Wij, van de Sinterklaas werkgroep, zijn op zoek naar mensen die willen helpen en 

meedenken hoe we de Sintdecoratie kunnen opknappen en uitbreiden. 
 

Kunt u bijvoorbeeld goed tekenen/schilderen, bent u creatief met stoffen, vilt en/of 
andere materialen, meldt u dan aan op onderstaand emailadres: 

merellinzell@hollandseschool.org 
 
 

Maandag 30 okt 
 

15:45-17:00u Brainstorm sessie 

Maandag 6 nov 19:30-21:30u Decoraties 
maken/opknappen 

 
 

Alvast bedankt! 
Namens de Sinterklaas werkgroep, 

Anne Suzan, Eveliene en Merel 

 
Na de herfstvakantie veranderen de schooltijden voor groep 3. Dit betekent dat de 
leerlingen om 3:45 met de bus zullen vertrekken vanuit school, in plaats van 2:45. Omdat 
de middagroute van de bussen iets drukker bezet is, kan het zijn dat de reistijden iets 
afwijken van de eerdere tijden voor deze leerlingen.  
 
Tevens starten de NSA’s voor groep 3 na de herfstvakantie. Dit betekent dat de leerlingen, 
na NSA, om 4:45 de NSA bus naar huis nemen (indiener busvervoer aangevraagd is 
uiteraard).  
 
Indien u vragen heeft omtrent de gewijzigde bustijden of NSA’s voor groep 3, neem dan 
contact op via nsa@hollandseschool.org. 
 



 

 

  

 
 

 

Fijne vakantie 

 

" WOENSDAG 11 OKTOBER 18.30 UUR 

o MOVIE NIGHT groep 3-4-5 

 

" DONDERDAG 12 EN VRIJDAG 13 OKTOBER 

o INSERVICE TRAINING PERSONEEL 

o GEEN SCHOOL/NSA VOOR LEERLINGEN 

 

"  MAANDAG 14 T/M VRIJDAG 20 OKTOBER  

o HERFST VAKANTIE 

 

" VRIJDAG 27 OKTOBER  

SPORTDAG 

 


