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Beste ouders,  
 
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, worden er op 
dinsdag 12 september en donderdag 14 september 
oudervertelgesprekken gehouden met de leerkracht van 
uw kind. U heeft reeds eerder per e-mail het 
oudervertelformulier voor dit gesprek ontvangen. Mocht u 
dit formulier nog niet ingevuld en teruggestuurd hebben 
naar de leerkracht van uw kind dan verzoeken wij u dit zo 
spoedig mogelijk te doen, gezien dit waardevolle 
informatie geeft voor het gesprek.  
Bij de oudervertelgesprekken staat de afstemming tussen 
ouders en de leerkrachten over de ontwikkeling van het 
kind centraal. Als school vinden we het beeld dat u van uw 
kind heeft van groot belang om zo goed aan te kunnen 
sluiten bij de behoeften van uw kind. 

Opzegging 2e termijn schooljaar 2017 - 2018 
 

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

 
vrijdag 8 september 2017 
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Op vrijdag 15 september ontvangen wij de voormalige minister president Prof. Dr. 
J.P.Balkenende  en de Nederlandse ambassadeur mevrouw Margriet Vonno op de HSL. 
Dhr. Balkenende zal een les over duurzaamheid aan de leerlingen van groep 8 verzorgen. 
Het bezoek is kleinschalig georganiseerd en geeft leerlingen de kans om vragen te stellen 
en in gesprek te gaan.  
 
Vandaag ontvangt u als bijlage bij deze nieuwsbrief het eerste onderwijskatern van dit 
schooljaar welke is gericht op de overgang naar het voortgezet onderwijs. De 
onderwijskaternen bevatten onderwijsinhoudelijke informatie en hebben als doel u te 
informeren over de onderwijsresultaten en de ontwikkelingen op de HSL. Tevens 
beschrijven wij daarin hoe we u daarbij willen en kunnen betrekken. Het onderwijskatern 
zal met regelmaat worden verstuurd aan alle ouders en aan de diverse partners en 
onderwijsorganisaties waar de HSL mee samenwerkt. Het onderwijskatern wordt ook 
geplaatst op onze website. Wij hopen dat u middels deze onderwijskaternen nog beter op 
de hoogte bent van datgene wat de HSL op onderwijskundig vlak kan en wil betekenen 
voor uw kind(-eren). De Engelstalige versie van deze onderwijskatern zal in de loop van 
volgende week op de HSL website worden geplaatst.  
 
De schoolfotograaf, 'Pret-a-Portrait', is volgende week woensdag, donderdag en vrijdag 
weer aanwezig op de HSL om klassenfoto’s en individuele foto’s van de kinderen te 
maken. U ontvangt via de groepsleerkracht van uw kind (eren) meer informatie.  
 
Het team van de Front Office is uitgebreid met een nieuwe vrijwilliger, Annick ten Tusscher. 
Wij heten Annick van harte welkom en wensen haar veel succes met haar 
werkzaamheden op de HSL. Zij stelt zich verderop in de nieuwsbrief aan u voor. 
 
Op maandag 18 september om 8.30 uur staat de jaarlijkse gezamenlijk groepsouder 
bijeenkomst gepland. De betreffende groepsouders hebben inmiddels via een e-mail een 
uitnodiging voor deze bijenkomst ontvangen.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Meino Meines  
Principal HSL 
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Mijn naam is Annick ten Tusscher. 
Samen met mijn man Bjorn en onze 4 kinderen, Lotte (groep 5a), 
Sem (groep 1/2d), Pim (groep 1/2a) en Tijn (groep rood), zijn wij 
eind december 2016 voor het werk van Bjorn naar Singapore 
verhuisd. 
  
Inmiddels hebben we een heerlijk plekje opgezocht om te 
wonen en zijn we zo goed als gesetteld, wat vinden we het hier 
fijn! 
 

Met ingang van dit schooljaar ben ik op de maandag en de dinsdag als vrijwilligster op 
school te vinden, maandag bij de bibliotheek en dinsdag op de frontdesk. 
  
Ik vind het ontzettend fijn om op deze manier betrokken te zijn bij de Hollandse School! 
Het is een leuke en nuttige vrijetijdsbesteding, waarmee ik wat voor anderen kan 
betekenen en tegelijkertijd betrokken ben bij de Hollandse School. 
 
Ik zal u in de loop van het schooljaar vast ergens ontmoeten! Wie weet tot snel! 

 

 
Het lijkt nog zo ver weg, maar toch is Sinterklaas al met de voorbereidingen van zijn reis 
naar Singapore bezig! 
 
Elk jaar speelt er tijdens het Sinterklaasfeest op de Hollandse Club  
(zaterdag 18 november 2017) en tijdens het feest op de Hollandse School  
(1 december 2017) een fantastische Sinterklaas band. Helaas is een groot deel van de 
band afgelopen jaar verhuisd en zijn we op zoek naar nieuwe mensen die een instrument 
bespelen en het leuk vinden om deel uit te maken van deze fantastische band (vanaf 16 
jaar). De band oefent vier avonden op de HSL en één avond op de Hollandse Club en 
staat onder leiding van Cindy Rouwhorst.  
 
Wie lijkt het leuk om mee te spelen in de Sinterklaasband? Stuur je mail dan z.s.m. naar: 
barbaravandebeek@hollandseschool.org 
 
Namens Sinterklaas en zijn Pieten alvast hartelijk dank! 
 
Met vriendelijke groet, 
De Sinterklaascommissie 
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   Schooljaar 2017-2018, leerkracht PO 

 

 
 

De Hollandse School Limited in Singapore zoekt op korte termijn 

enthousiaste leerkrachten primair onderwijs (M/V) 

op invalbasis 

De Hollandse School in Singapore is een Nederlandstalige peuter- en 
basisschool met in totaal 355 leerlingen (55 peuterschool/300 basisschool) en 
verzorgt onderwijs aan kinderen van ouders die in Singapore werkzaam zijn. 
Het bestuur wordt onder meer gevormd door vertegenwoordigers van 
bedrijven die de school hebben opgericht in 1920. 

De missie van de school is: ‘De Hollandse School in Singapore wil een 
uitstekende school zijn met een gecombineerd Nederlands en internationaal 
curriculum, waar het leerproces van het kind centraal staat. Wij zijn een 
school die openheid, respect en passie uitstraalt en waar leren leuk is. In een 
veilige omgeving en met veel individuele aandacht halen we het beste uit 
elk kind.’ 

De HSL heeft leeropbrengst gericht werken centraal gesteld om passend in te 
gaan op onderwijsbehoeften van de leerlingen. Naast de basisvakken taal, 
lezen, rekenen en Engels, wordt er op de HSL met het International Primary 
Curriculum (IPC) gewerkt, dat in het Nederlands wordt gegeven. Het 
structureel coöperatief leren (SCL) is schoolbreed ingevoerd. Er zijn 
vakleerkrachten voor lichamelijke oefening, muziek en Engels. Ook is er een 
Learning Support Centre met een fulltime intern begeleider en parttime 
remedial teachers en logopediste. Bij alle ontwikkelingen in het onderwijs 
staat het leren van de kinderen centraal. 

Functie-eisen: 
• volledige bevoegdheid voor het basisonderwijs  
• bij voorkeur minimaal 1 jaar recente ervaring in het basisonderwijs als 

fulltime  groepsleerkracht  
• uitstekende communicatievaardigheden in het Engels  
• goede algemene IT-kennis en specifiek kennis van Apple computers en 

applicaties  
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	 Schooljaar 2017-2018	 	

	

 
 

De Hollandse School Limited in Singapore zoekt op korte termijn voor 
peuterschool Jip en Janneke een 

Peuterleidster (m/v) 
op invalbasis 

 
De Hollandse School in Singapore is een Nederlandstalige peuter-/basisschool 
met in totaal 355 leerlingen (55 peuterschool/300 basisschool). De HSL verzorgt 
onderwijs aan kinderen van ouders die in Singapore werkzaam zijn en vaak een 
internationale woonomgeving met zich meebrengen. Het bestuur wordt onder 
meer gevormd door vertegenwoordigers van bedrijven die de school hebben 
opgericht in 1920. 
 
Jip en Janneke is een school voor peuters van 2 tot 4 jaar, die door zowel een 
Engelse leerkracht als een Nederlandse leerkracht in groepen van maximaal 18 
leerlingen worden geleid. Peuterschool Jip en Janneke is onderdeel van de 
Hollandse School Ltd. 
 
De werktijden zijn van 8.00 - 14.00 uur (uitgezonderd verlengde schooldagen). 
De vakantieperiodes van de HSL zijn tevens de vakantiedagen van de 
leerkrachten, uitgezonderd de eerste week en de laatste week van de 
zomervakantie en de in-service trainingsdagen. 
 
Functie-eisen: 

• Kwalificaties als Sociaal Pedagogisch werker, bevoegd peuterleidster of 
een volledige bevoegdheid tot het geven van onderwijs in het primair 
onderwijs in Nederland/Vlaanderen (SPH/PABO) 

• ook kandidaten met als achtergrond 
MWD/Psychologie/Pedagogiek/Sociologie worden uitgenodigd om te 
solliciteren 

• Het strekt tot aanbeveling als er ervaring is in de peuteropvang 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden in het Engels en Nederlands 

 
Van een kandidaat wordt verwacht dat hij/ zij: 

• Een initiatiefrijk persoon is die het uitdagend vindt om in een 
Nederlands/Engelstalige omgeving te werken 

• Een warme persoonlijkheid is met passie voor het werken met jonge 
kinderen 

 
Verder verwachten we dat de kandidaat een teamplayer is, positief en 
stressbestendig is en beschikt over een flexibel, optimistisch karakter, uitstekende 
sociale en communicatieve vaardigheden en gevoel voor humor. 
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Na feedback van ouders vorig schooljaar doen we het verzoek uw kind niet een wit 
shirt/T-shirt aan te laten trekken op de dag dat er een schoolfoto van uw kind wordt 
gemaakt, aangezien dit kan wegvallen tegen de witte achtergrond die tijdens de 
fotosessies gebruikt wordt.  

 

 
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. 



 

 

  

 
 

ü 4 SEPTEMBER tot 2 OKTOBER 

o CARPARK SWISS CLUB GESLOTEN (HOEK 

BUKIT TINGGI ROAD EN SWISS VIEW) 

 

ü VRIJDAG 9 SEPTEMBER 

o DEADLINE OPZEGGING 2DE 

SCHOOLTERMIJN 

 

ü MAANDAG 18 SEPTEMBER 8:30  

GROEPSOUDERS INFORMATIE OCHTEND 

 

 

 

 

 

 

ü DINSDAG 12 EN DONDERDAG 14 SEPTEMBER 

o JIP EN JANNEKE t/m GROEP 8 

OUDERVERTELGESPREKKEN 

 

ü 13, 14 en 15 SEPTEMBER 

o SCHOOLFOTOGRAAF 

 

ü MAANDAG 18 SEPTEMBER 

o START NSA 

 


