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Beste ouders,  
 
Afgelopen maandag hebben we met z’n allen genoten 
van de Lion Dance die werd opgevoerd door Wei Eng 
Dragon & Lion Dance groep. Oorspronkelijk werd de Lion 
Dance alleen opgevoerd voor de keizer. Maar in de loop 
der jaren verspreidde de Lion Dance zich via het leger 
naar de burgers en werd ze steeds meer onderdeel van 
het Chinese leven. Nu is de Lion Dance niet meer weg te 
denken: bij feestdagen of bij de opening van een bedrijf; 
altijd wordt de Lion Dance opgevoerd. Deze verjaagt de 
boze geesten en brengt geluk en voorspoed. We hopen 
dan ook dat door middel van deze Lion Dance de boze 
geesten weer uit de school zijn verjaagd en dat het de HSL 
veel geluk en voorspoed zal brengen. 
 
We zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen 
van de start van het HSL Ouderportaal via Social Schools. 
Middels dit portaal kunt u binnenkort inloggen in de 
digitale klasomgeving van de groep van uw kind. Ook de 
informatie die u nu nog via de wekelijkse nieuwsbrief per e-
mail ontvangt zal dan aan het eind van de week middels 
een nieuwsbrief vanuit het Ouderportaal naar u worden 
verstuurd. Via de bijbehorende app ontvangt u via dit 
portaal ook push-berichten van de leerkracht van uw kind. 
Dit alles heeft tot doel u beter en efficiënter te informeren. 
Het is de bedoeling dat we op vrijdag 2 maart met het 
Ouderportaal van start gaan. U ontvangt daar begin 
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volgende week meer gedetailleerde informatie over. Tevens vindt er op donderdag 1 
maart om 19.30 uur een informatie sessie plaats om u verder te informeren over het 
gebruik van het Ouderportaal. Sociaal Schools zal u daar via een Skype sessie meer over 
informeren.  
 
We hebben vorige week een succesvolle drie daagse training gevolgd. De training stond 
in het teken van IPC ontwikkelingen op de HSL, voor zowel de basisschool als Jip & 
Janneke. De leerkrachten van het Engelse team en Jip &Janneke hebben onder leiding 
van de British Council training gehad over drama en story telling binnen het onderwijs. Alle 
trainingssessies die weer nieuwe inzichten en kennis geven die wij als onderdeel van onze 
onderwijsinhoudelijke ontwikkeling de komende tijd verder gaan ontwikkelen en 
implementeren. 
 
Zoals in de vorige Oudernieuwsbrief vermeld is, vindt er in de loop van dit schooljaar weer 
het  jaarlijks terugkerende HSL-voetbaltoernooi plaats., We zullen u binnenkort middels de 
nieuwsbrief hierover van meer informatie voorzien. Voor dit toernooi zijn we nog op zoek 
naar een sponsor. Indien u belangstelling heeft om dit toernooi te sponsoren verzoek ik u 
contact op te nemen met ondergetekende. 
 
Afgelopen maandag is de Facebook pagina van de HSL online gegaan. Er staan 
inmiddels al een flink aantal interessante en leuke posts op. Zeker de moeite waard om 
een kijkje te nemen en ons te ‘liken’. Indien u over de Facebook pagina vragen of 
suggesties heeft dan kunt u contact opnemen met Frederique van de Poll, HR officer op 
de HSL.  
 
De kinderen en leerkrachten van groep 7 zijn vandaag weer veilig terug gekomen van 
het Loola kamp. Ze hebben genoten van een prachtige kampweek. We willen alle 
betrokken leerkrachten bedanken voor hun inzet en begeleiding tijdens dit succesvolle 
schoolkamp. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Meino Meines Principal HSL 
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Studenten die ingeschreven staan op een school in Singapore hebben de verplichting 
om gevaccineerd te zijn tegen Mazelen en Difterie. Deze inentingen zijn opgenomen in 
het Nederlandse vaccinatieprogramma, maar ook in de meeste internationale 
vaccinatieprogramma’s. 
 
Wij willen alle ouders vragen om een bewijs van vaccinatie tegen Difterie en Mazelen 
van uw ingeschreven kinderen op de Hollandse School aan ons te versturen via email 
naar frontdesk@hollandseschool.org (een kopie van vaccinatiekaart/ gele boekje/ 
health booklet is afdoende) 

 
 

 
 

GREAT NEWS ! 
Don’t miss this opportunity as HSL will be organizing it’s first musical night this coming 

March. 
 

For this special event we are looking for all talented students (even with their family 
members) who can play any kind of instruments. You are most welcome to participate 

and perform in this concert! 
 

Performance Category : solo, duet or group. 
 

Date : 22nd March 2018 (Thursday) 
 

Venue : HSL School Field 
 

Time : 7pm – 8pm 
 

Dress code : Smart / Causal 
 

All participants who are interested in performing for this event can sign up with  
Miss Brenda latest by 7th March 2018. 
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Momenteel zijn we bezig met de organisatie van het jaarlijkse HSL-voetbaltoernooi. 
We zijn naarstig op zoek naar sponsoren voor dit toernooi. 
Mocht U iemand, of een bedrijf weten die daar belangstelling voor heeft, dan kunt u een 
email sturen naar meinomeines@hollandseschool.org 

 
Beste Ouders, 
 
Naar aanleiding van de enquete over opvoedvragen organiseren wij op maandag 12 maart  een 
ouderbijeenkomst over de onderwerpen: Sterk staan en Hou eens op! 
De bijeenkomsten zullen in het Nederlands gepresenteerd worden door Nederlandse kinderpsychologen die 
werkzaam zijn in Singapore. Om beide presentaties te kunnen volgen, zullen beide presentaties twee maal in 
twee rondes gepresenteerd worden.  
Wij hopen dat jullie allen aanwezig kunnen zijn. 
 



 

 

  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü DONDERDAG 1 MAART 19:30 – 20:30 UUR 

INFORMATIE-AVOND OUDERPORTAAL 

 

ü VRIJDAG 2 MAART 8.40 – 09.00 UUR 

BIG ASSEMBLY GROEP 5B 

o VERJAARDAGEN FEBRUARI 

 

ü ZATERDAG 10 MAART 9.00 – 11.00 UUR 

ONDERWIJSMARKT 

 

ü DONDERDAG 22 MAART 19.00 – 20.00 UUR 

SPRING CONCERT 

 


