
 

Schooljaar 2017 - 2018 

NIEUWSBRIEF 
 

 

 

 
Beste ouders, 
 
Het schooljaar 2017-2018 gaat officieel aanstaande 
zondag van start tijdens de open dag. Wij hopen dat u 
heeft genoten van een fijne zomervakantie. 
 
Er heeft tijdens de vakantieperiode wederom het nodige 
onderhoudswerk in en rondom de school plaats 
gevonden. De school staat er dan ook weer prachtig bij. U 
kunt verderop in de nieuwsbrief meer lezen over het 
onderhoud dat in de vakantie heeft plaatsgevonden.  
 
We hebben u voor de zomervakantie geïnformeerd over 
de lopende rekrutering en de afronding aangaande de 
aanstelling van een nieuwe leerkracht die in de gehele 
school bepaalde support zal gaan geven. Daarbij valt te 
denken aan  het bieden van ondersteuning in een groep 
met een wat hoger leerlingenaantal of begeleiding op 
een specifiek vakgebied in een bepaalde parallel. Deze 
nieuwe collega zal breed inzetbaar zijn en het onderwijs in 
een groep en/of parallel op meerdere manieren 
ondersteunen. We hebben inmiddels een leerkracht voor 
deze positie gerekruteerd en zullen u op korte termijn 
daarover verder informeren.  
 

1 
Vrijdag 11 augustus 

 

 
 

Ø Directie 
Ø Facilities 
Ø School e-mailadressen 

toevoegen aan je ‘safe 
sender list’ 

Ø English 
Ø Woodlands Transport 

schoolbus service 
Ø Open Dag zondag 13 

augustus 
Ø 1e schooldag maandag 

14 augustus 
Ø 1e assembly vrijdag 18 

augustus 
Ø Allerlei 
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Juf Muriel maakt het komend schooljaar geen deel meer uit van de formatie van de HSL 
en zal terugkeren naar Nederland. De HSL is juf Muriel zeer erkentelijk voor alles wat zij de 
afgelopen jaren als groepsleerkracht heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de 
leerlingen op de HSL. We wensen juf Muriel en haar gezin heel veel geluk en succes bij de 
volgende stap in haar leven. 
 
Het aantal leerlingen is t.o.v. de start van het vorig schooljaar helaas enigszins gedaald. 
We zullen aanstaande maandag met 300 kinderen op de basisschool en 55 kinderen op 
J&J starten. 
 
We streven ernaar dat we gedurende het schooljaar weer in leerlingenaantal zullen 
groeien op een niveau zoals we het afgelopen schooljaar zijn geëindigd.   
 
Het afgelopen schooljaar is er hard gewerkt aan het realiseren van een nieuwe HSL 
website (www.hollandseschool.org). Het komend jaar zullen we ons richten op fase 2 van 
de nieuwe website, de invoering van het ouderportaal. Tevens is er het afgelopen 
schooljaar gewerkt aan het opstellen van een marketingstrategie voor de HSL. De verdere 
uitwerking en implementatie hiervan is een van de speerpunten voor dit academisch jaar. 
We zullen u gedurende het schooljaar verder informeren over de ontwikkelingen op dit 
gebied.  
 
Onze onderwijsinhoudelijke doelen voor het schooljaar 2017-2018 zijn opgenomen in het 
Schoolontwikkelingsplan 2017-2018 (jaarplan). We richten ons schoolbreed op o.a. het 
implementeren van de nieuwe rekenmethode (groepen 4 t/m 8), Wereld in Getallen 
(WIG). Meer informatie daarover ontvangt u tijdens de informatieavonden die binnenkort 
plaats gaan vinden. Daarnaast staat het beredeneerd aanbod en het leren zichtbaar 
maken dit schooljaar weer centraal. Verder zijn er per vakgebied allerlei doelen voor dit 
schooljaar opgesteld en tevens zijn ook de CITO doelen weer vastgesteld. Het afgelopen 
schooljaar hebben we de vastgestelde CITO doelen allemaal behaald en zaten we ruim 
boven de percentages die door de Primair Onderwijsraad in Nederland voor scholen zijn 
vastgesteld. Een fantastisch resultaat waar we als school erg trots op mogen zijn.  
 
Het busvervoer wordt dit schooljaar wederom verzorgd door de busmaatschappij 
Woodlands. In de vakantie is Woodlands druk bezig geweest met de voorbereidingen 
voor het nieuwe schooljaar. De ouders die gebruik maken van de busmaatschappij 
hebben inmiddels de nodige informatie ontvangen. We hebben er alle vertrouwen in dat 
Woodlands wederom voor veilig en efficiënt busvervoer zal zorgen. Verderop in deze 
nieuwsbrief kunt u daar meer over lezen.  
  
De afgelopen week is er door het HSL team hard gewerkt aan de voorbereidingen voor 
het nieuwe schooljaar. Nieuwe personeelsleden zijn gearriveerd en hebben tijdens deze 
voorbereidingsweek nauw samengewerkt met de andere teamleden zodat we 
aanstaande maandag goed van start kunnen gaan. Een goede basis voor een naar we 
hopen succesvol schooljaar. 
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In deze nieuwsbrief vindt u informatie die voor uw kind van belang is om goed het nieuwe 
schooljaar te kunnen starten. Daarnaast kunt u er meer algemene informatie over het 
schooljaar 2017-2018 vinden. 
 
Ik wens u namens de board en het team van de HSL een succesvol schooljaar toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
Meino Meines 
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De afgelopen zeven vakantieweken zijn optimaal benut om de school weer tip top in 
orde te maken voor het nieuwe schooljaar. Bij alle werkzaamheden ligt de focus op het 
onderhouden en het verbeteren van het schoolgebouw en de faciliteiten. Deze zomer is 
er vooral veel schilderwerk en klein reparatiewerk verricht binnen en buiten de school. 
Maar tevens is een gesprongen ondergrondse waterleiding geheel vervangen, een 
verzakte sanitair afvoerpijp op Jip en Janneke gerepareerd, de buitenmuur aan de 
achterkant van de school volledig gestript, geïmpregneerd en voorzien van een 
waterproof laag en zijn de sanitaire ruimten op de basisschool voorzien van een nieuwe 
anti slip coating op de vloer zodat het niet alleen weer helemaal veilig is maar ook weer 
prachtig fris en schoon. Daarnaast is er anti-slip profiel op de buiten trap bij Swiss View 
aangebracht voor een veiligere toegang tot school voor ouders en kinderen en er zijn 
een aantal mooie nieuwe speelmogelijkheden op het Dola Plein gecreëerd: een 
waterbak met meerdere niveaus en interactieve schuiven, een ballengooi bord, een 
hinkelbaan en letterweb en een zogenaamd ‘sensory path’. We hopen dat de 
kleutergroepen hier veel plezier aan gaan beleven tijdens hun buitenspeel momenten.  
 
In de groepen 3 en 4 zijn alle leerling tafels en stoelen vervangen door prachtig nieuw 
meubilair van de Nederlandse leverancier Presikhaaf. Deze speciaal ontwikkelde tafels en 
stoelen leveren een optimaal zit- en werkcomfort voor de leerlingen en de uniformiteit van 
het meubilair straalt een rustig klassenbeeld uit wat bijdraagt aan een goede 
werkomgeving. 
 
Daarnaast zal het menigeen opgevallen zijn dat er vanaf de tribune plotseling een zeer 
wijds uitzicht is. We hebben helaas 16 grote bomen van het type Spatodea 
Campanulata moeten kappen die op de helling langs Swiss View stonden. De HSL is enige 
tijd geleden door NParks dringend geadviseerd om dit type boom te verwijderen 
vanwege het hoge risico van omvallen, waarbij de HSL aansprakelijk zou zijn voor alle 
mogelijk niet te overziene gevolgen. Volgende week zullen er 10 bomen herplant worden 
die, gezien de gunstige Singaporese weersomstandigheden, wellicht niet eens zo lang 
nodig zullen hebben om ons weer te voorzien van een mooi stuk groen.  
 
Tot slot hebben ook dit jaar enkele groepen een andere locatie in school. De grootste 
verandering is dat de groepen 5 en 6 onderling zijn geruild. Op de Open Dag zal er een 
plattegrond in de grote hal hangen waarop u kunt zien welke groep waar zit in de school. 
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The English Department will again be teaching the English National Curriculum using the 
Hamilton Trust as a framework.  This framework uses a wide range of animated tales, 
poems, information texts, oral stories and drama opportunities to engage the children. 
 
IPC 
We will continue to incorporate IPC into some of our lessons. We value and wish to 
enhance the links between the English teaching staff and the Dutch teaching to give 
relevance to the teaching of English within the school.  
 
Lower Primary Teachers 

Ms. Amelia, Ms. Harvind/Ms Shanaz, Ms Sabina, Mr. Zarius, Ms. Saskia and Ms. 
Francine 

 
Upper Primary Teachers 

Mr. Robert, Ms. Sabina, Mr. Zarius, Ms. Saskia and Ms. Francine. 
 
This year we will stream the students from groups 3 - 7. The group 8 class will not be 
streamed but will be taught in their homeroom class. 
 
Assessments 
 
Creative Writing Assessment 
We introduced a new creative writing concept to the students at the end of last year, 
which will replace the ‘Big Write’ assessment we used to have.  
 
In the new ‘Creative Write’, students will go through 5 different writing stages: 1. Planning 
2. Drafting 3. Editing 4. Revising and 5. Publishing.  
 
Students will be granted a few days or even weeks to complete all the stages and will 
work at their own pace. They will also receive peer and teacher feedback along the way 
to help improve their writing.  
 
Thus, there will be no homework email sent home to inform the parents about the topic, as 
this will be done as class work. 
 
Scholastics 
Group 4 – 8 students will continue doing Scholastics this year and will be tested three times 
throughout the year to determine their progress. 
 
SATS: 
At the end of the school year, students in groups 4 – 7 will be taking the SATS tests, which 
comprises of reading comprehension, spelling and writing activities. 
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Na een goed verlopen eerste contractjaar, zal het schooltransport ook dit jaar worden 
uitgevoerd door Woodlands Transport. Gedurende de zomermaanden is er hard gewerkt 
om een goede start van het jaar te bewerkstelligen. We zijn blij dat we bijna alle drivers en 
attendants hebben kunnen behouden, dit komt de stabiliteit ten goede. Ook het team 
van Woodlands, dat op de HSL aanwezig is, is hetzelfde gebleven. Uiteraard zijn er families 
vertrokken en gearriveerd, dus het kan zijn dat er wijzigingen in het bus schema van uw 
kinderen hebben plaatsgevonden. Indien u vragen hebt over de wijzigingen in het bus 
schema, neem dan, graag in het Engels, contact op via schoolbus@hollandseschool.org. 
Het team van Woodlands helpt u graag verder met uw vragen. 

Enkele belangrijke zaken:  

- U heeft reeds een e-mail ontvangen met daarin de nieuwe busnummers en –tijden. 
Indien dit niet het geval is, neem dan zo snel mogelijk contact op 
met schoolbus@hollandseschool.org. Onze planner Johnny zal u zo snel mogelijk 
helpen. 

- Gelieve in de ochtend ruimschoots op tijd klaar te staan bij het ophaalpunt van uw 
woning. Zo voorkomen we vertragingen voor de leerlingen die later op de route 
opgehaald worden.  

- Gedurende de eerste 2 weken van het schooljaar zijn playdates op de bus helaas 
niet mogelijk. Zodra de dienst stabiel is, kunnen de playdates weer, 2 dagen voor 
de betreffende datum, aangevraagd worden via email. 

- Indien uw kind niet met de bus meegaat (ziek, opgehaald of weggebracht door 
uzelf), vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk te laten weten via 
schoolbus@hollandseschool.org. Zo kunnen wij tijdig onze drivers en attendants 
informeren en lopen we geen onnodige vertraging op voor de andere leerlingen.  

We begrijpen dat het busvervoer voor nieuwe leerlingen spannend kan zijn en dat het 
voor ouders tot vragen kan leiden. Mocht u vragen hebben met betrekking tot de dienst, 
het contract of over praktische zaken: neem gerust contact op via 
michellebon@hollandseschool.org en ik help u graag met uw vragen.  

Tevens wil ik u als ouder vragen om een begripvolle houding gedurende de eerste weken 
met betrekking tot tijd. Woodlands Transport en de HSL doen er alles aan om de dienst zo 
snel mogelijk op een veilige manier stabiel te krijgen, echter zal enige vertraging in de 
eerste weken onvermijdbaar zijn. Voor zowel drivers, attendants zijn de routes nieuw en 
kinderen hebben vaak nog even nodig om te wennen aan de nieuwe situatie na de 
vakantie. 
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Veiligheid van de kinderen staat hierbij voorop, ook als dat ten koste gaat van enige tijd. 
De verwachting is, dat na de eerste twee weken de dienst stabiel zal zijn en eventuele 
vertragingen verholpen zijn.  

Alvast bedankt voor uw begrip gedurende de eerste weken en indien u feedback wil 
geven, neem gerust contact op. Uw input wordt gewaardeerd en helpt ons de dienst 
verder te verbeteren. U kunt mij bereiken via michellebon@hollandseschool.org. 

Michel Lebon 

Buscoördinator HSL 

 
• Wat te verwachten  

Zondag  is het dan eindelijk zover: de HSL houdt haar jaarlijkse Open  
Dag. Om 9.30 uur worden de nieuwe families verwacht en vanaf 10.30 uur alle overige 
families. Tijdens deze ochtend kunnen de leerlingen hun nieuwe klas zien en de 
leerkrachten en medeleerlingen weer ontmoeten. Tot 11.00 uur is er gelegenheid om 
de klas te bekijken. Daarna is er een bijeenkomst buiten op het veld. 

 
• Verkoop schoolshirts en zonnehoeden  

Op de Open Dag is het voor alle ouders mogelijk om schoolshirts, zonnehoeden en 
paraplu’s aan te schaffen bij de administratie in de gymzaal. Wij verzoeken u, indien 
nodig, van deze mogelijkheid gebruik te maken aangezien uit ervaring blijkt dat de 
eerste schooldag tamelijk hectisch is. Voor de aankopen zal een factuur gestuurd 
worden. 
 HSL-shirts:  S$ 22.50 
 Schoolhoed:  S$ 15.00 
 Paraplu:  S$ 15.00 

 
• Parkeren   

U kunt zondag tussen 10.00 en 12.00 uur gebruik maken van het 2e parkeerterrein van 
de Swiss Club (hoek Bukit Tinggi en Swiss View). Er is helaas geen parkeerontheffing 
afgegeven voor Bukit Tinggi Road. 

 
De parkeerplaats van school is, zoals gebruikelijk, alleen voor het personeel van de HSL 
en Jip en Janneke. 
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• Programma nieuwe ouders  

Op de 1e schooldag zal er voor de ouders van nieuwe leerlingen een 
informatiebijeenkomst worden gehouden in de gymzaal van de school van 9.00 - 10.00 
uur.  Wij verzoeken u om jonge kinderen, die nog niet naar school gaan, indien mogelijk 
niet mee te nemen naar onze informatieochtend.  

  
• Parkeren  

Er is door de Traffic Police/LTA geen vrijstelling gegeven om te parkeren langs Bukit 
Tinggi Road. Het is ook niet toegestaan om de parkeerterreinen van omliggende 
scholen of instanties te gebruiken.  U kunt wel gebruik maken van het 2e parkeerterrein 
van de Swiss Club (hoek Bukit Tinggi en Swiss View). 

  
• Zonnehoed  

Alle leerlingen dienen hun zonnehoed schoon op de 1e schooldag mee te nemen naar 
school. De zonnehoed is verplicht tijdens het buitenspelen. 
 

• Biebtas  
Leerlingen (tot en met groep 5) die vorig schooljaar reeds op school zaten, dienen ook 
hun biebtas schoon mee te brengen naar school. Nieuwe leerlingen tot en met groep 5 
krijgen een biebtas van de school. Oudere leerlingen kunnen de biebboeken mee naar 
huis nemen en terug naar school brengen in een eigen (rug)tas. 
 

• Schrijfgerei en etui 
Schrijfgerei en etui worden verstrekt door de school. De kinderen hoeven geen eigen 
schrijfgerei of etui mee te brengen. 

 

 
De 1e assembly zal op vrijdag 18 augustus om 8.35 uur in de gymzaal plaatsvinden. Tijdens 
deze assembly zullen alle nieuwe leerlingen worden voorgesteld. 
De verjaardagen zullen gevierd worden in de assembly op de laatste vrijdag van de 
maand.  
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1. Schooltijden 
 
Peuterschool Jip en Janneke 
 

• Brengtijd  08.15 – 08.45 uur 
• Ophaaltijd  12.00 uur 
• Verlengde schooldag (indien hiervoor ingeschreven) 

Maandag, dinsdag & donderdag: 14.30 uur 
 

Basisschool 
 

Groepen 1 en 2   8.30 – 14.30 uur   
  

Groepen 3    Voor de herfstvakantie 8.30 – 14.30 uur  
Na de herfstvakantie 8.30 – 15.30 uur  

 
Groepen 4 t/m 8  8.30 – 15.30 uur  

 
Alle basisschoolgroepen zijn op vrijdag uit om 13.30 uur 

 
2. Shirt en zonnehoed  
De HSL kent geen uniform, alleen een speciaal HSL-shirt en zonnehoed. Het HSL-shirt is 
verplicht tijdens de gymlessen, schooluitjes of andere speciale schooldagen. 
De zonnehoed is verplicht tijdens het buitenspelen. Zowel het shirt als de zonnehoeden 
zijn te koop op de administratie.   

  
3. Gymzaal 
Het HSL-shirt en gymschoenen met witte zolen of speciale gymzaal-schoenen zijn 
verplicht tijdens de gymles. De groepsleerkrachten zullen de ouders informeren over 
de dagen en tijden van de gymlessen. Gelieve alle persoonlijke spullen te voorzien 
van familienaam en voornaam van uw kind(eren). 
In de gymzaal zijn er geen etens- en drinkwaren toegestaan.  

 
4. Schoeisel  
Zowel leerlingen als HSL personeel draagt schoeisel met een dichte hiel of bandje om 
de enkel, dit uit veiligheidsoverwegingen. Ook is het de kinderen niet toegestaan op 
blote voeten buiten of door het gebouw te lopen. 
 
5. Rolschaatsen, skateboard, long board, etc. 

       Rolschaatsen, skateboard, long board, etc. zijn niet toegestaan in de school. 
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6. Elektronische apparaten (mobiele telefoons, IPod, etc.) 
Elektronische apparaten worden 's ochtends bij de groepsleerkracht ingeleverd. Voor 
het naar huis gaan, worden deze weer aan de leerlingen teruggegeven. Om te 
voorkomen dat deze zoekraken, adviseren wij dat uw kind(eren) deze apparatuur niet 
mee te brengt naar school. Indien deze toch worden meegebracht is dit voor eigen 
verantwoordelijkheid. 
 
7. Pinda en noten allergieën 
Op onze school zitten kinderen met ernstige pinda en/of noten allergieën. Daar deze 
allergieën ernstige en levensbedreigende reacties kunnen geven, krijgen de ouders 
van de betrokken klassen en parallelklassen tijdens de eerste weken meer informatie 
hieromtrent toegezonden. Toch vragen wij de medewerking van alle ouders en 
kinderen om Jip en Janneke en de basisschool pinda/notenvrij te maken en te 
houden. Dit houdt in dat wij u vriendelijk verzoeken geen noten, pindakaas, 
hazelnotenpasta (b.v. Nutella) en pinda- en notenderivaten mee te brengen/geven 
naar school. Wij vragen ook om bij traktaties hier rekening mee te houden.  
 
8. Pauzes  
De groepsleerkrachten zullen de ouders over de tijden van ochtendpauzes en 
lunchpauzes inlichten. De pauzes vinden plaats in de klas onder begeleiding van de 
leerkracht. Voor de snack en lunch worden de handen gewassen (verplicht) en voor 
de lunch even stilte gehouden voor kinderen die eventueel willen bidden. 

 
9. Snack en lunch  
Voor alle kinderen dient een koelbox of koeltas en een waterfles te worden 
aangeschaft om hun eten en drinken mee naar school te nemen.  De waterfles kan 
op de tafel gezet worden, zodat uw kind gedurende de dag regelmatig kan drinken. 
Denk bij het vullen van de koelbox aan een gezonde snack en lunch. Snoep en 
koolzuurhoudende dranken horen daar niet bij. Gelieve de koelbox en waterfles te 
voorzien van familienaam en voornaam van uw kind(eren). 
 
Leerlingen kunnen de meegenomen lunch niet op school opwarmen, bereiden, 
bakken, etc. Dit uit veiligheid (eigen veiligheid, voedselveiligheid en allergieën).  

 
 

10. Veiligheid op en rond de parkeerplaats van de HSL 
Als HSL plaatsen we veiligheid van de kinderen voorop en we houden daarom 
onderstaande regels aan: 

• De bussen laten de leerlingen uitstappen op de parkeerplaats, daarom is de 
parkeerplaats tot 9.00 uur gesloten voor auto’s van ouders en taxi’s. De poort 
is geopend voor de bussen. 

• Om uw kind bij school af te zetten, hebben wij langs Swiss View een 'drop off 
zone' ingesteld.  
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De ouders van de HSL mogen elke dag tot 9.00 uur gebruik maken van 
het parkeerterrein van de Swiss Club (ingang op de hoek van Swiss View en 
Bukit Tinggi Road). Langs Bukit Tinggi Road en Swiss View mag niet 
geparkeerd worden. De parkeerplaatsen van omliggende instituten en 
scholen (Korean School, GESS en de IES) mogen niet gebruikt worden. 

• Als u uw kinderen zelf naar school brengt of van school haalt, zorg dan dat u 
uw kinderen onder toezicht houdt en voorkom gevaarlijke situaties op de 
parkeerplaats, speeltoestellen, op straat bij het oversteken, etc. 

• Wij willen u vragen het zebrapad, waar onze vaste guard Ratnam staat, te 
gebruiken om over te steken. 

• Voor de kinderen die met de schoolbus naar school komen en naar huis 
gaan, willen wij u vragen de kinderen duidelijk te maken dat de veiligheid in 
de bus ook van groot belang is. Er wordt verwacht dat de kinderen luisteren 
naar de buschauffeur en de attendant, op hun stoel blijven zitten tijdens de rit 
en hun veiligheidsgordels vastgeklikt houden. 

• Ouders die een taak hebben op school (bv. Biebouders, luizenouders, etc), 
kunnen hun autosleutels afgeven aan de guard. Hij zal om 9.00 uur de auto 
op de parkeerplaats van de school zetten. 

 
11. Kinderen die alleen naar school komen 
Enkele kinderen komen alleen naar school en/of gaan alleen naar huis; dit kan 
lopend, fietsend of met de taxi zijn. 

  
Al lopend/fietsend is een prima manier om je gezond en genietend van het buiten zijn 
naar school te begeven of naar huis te gaan. Wel willen wij u vragen extra 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat uw kind ook 'zichtbaar' is voor andere 
weggebruikers. U kunt dan denken aan blinkers, reflecterende banden, etc. Hierdoor 
zal uw kind als verkeersdeelnemer worden waargenomen en is de veiligheid daarmee 
vergroot.  

  
Tevens willen wij misschien ten overvloede aangeven dat het alleen lopen/fietsen of 
het alleen naar school komen met een taxi en/of alleen lopen/fietsen of met de taxi 
naar huis gaan niet is afgedekt door onze schoolverzekering. Het uw 
verantwoordelijkheid als uw kind alleen naar school komt en/of alleen naar huis gaat. 
De legale schoolverantwoordelijkheid begint dan ook pas na aankomst van uw kind 
op ons schoolterrein en eindigt bij het verlaten van ons schoolterrein. 
 
12. Formulieren en documenten  
Aan het begin van ieder schooljaar is het een verplichting bepaalde formulieren in te 
vullen en aan te leveren. Het betreft de volgende formulieren: Parental consent, 
medical forms en kopie van paspoort & groene kaart. 
Tijdens de eerste week krijgt u een aantal formulieren via e-mail toegezonden. Deze 
formulieren dient u zowel bij inschrijving als bij de start van ieder schooljaar opnieuw in 
te vullen.  
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13. Groepsouders 
Voor dit schooljaar hebben we weer groepsouders nodig. Als u het leuk vindt om in de 
groep van uw kind deze functie op u te nemen, dan kunt u dat via e-mail doorgeven 
aan de groepsleerkracht van uw kind. 

 
14. Luizenouders 
Ook voor dit schooljaar willen wij graag de hulp inroepen van ouders die ons willen 
helpen bij de luizencontroles in de groep van hun kind. Wij trachten voor elke groep 
een vaste luizenouder te hebben. U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht van uw 
kind. Ook indien u geen ervaring heeft met deze controles bent u van harte welkom.  

 
15. Luizencontrole op woensdag na een lange vakantie 
Alle kinderen en hun leerkracht(en) worden op woensdag na een lange vakantie 
gecontroleerd door een aantal ouders die ervaring hebben met luizencontrole. Om 
de controle goed te laten verlopen, vragen wij u de kinderen dan makkelijk te 
controleren haardracht te geven en ervoor te zorgen dat de haren schoon zijn (o.a. 
niet teveel gel of vlechtjes). 

 
16. Fotograaf 
In de week van 11 september zullen de schoolfoto’s door onze schoolfotograaf ‘Pret-
A-Portrait’ genomen worden. 

 
17. Jaarboeken 
Bestelde, maar nog niet opgehaalde jaarboeken kunnen vanaf maandag 14 
augustus alsnog afgehaald worden op de administratie. 

 
18. Afwezigheid beide ouders 

Indien beide ouders niet aanwezig zijn in Singapore, dient u als ouder de administratie 
van de school en de groepsleerkracht van uw kind te informeren van uw afwezigheid. 
Gelieve samen met uw afwezigheid ook de contactgegevens van een volwassene (in 
Singapore en anders dan de helper) te verstrekken die voor uw kinderen kan optreden 
als uw vertegenwoordiger. 
Hoewel veel helpers uiterst betrouwbaar zijn, hebben zij geen wettelijke bevoegdheid, 
volgens de Singaporese wetgeving, om spoedeisende behandelingen goed te 
keuren. 
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19. Ongevallen thuis 
De administratie verzorgt de kinderen die zich onder schooltijd verwonden of ziek 
worden.  
Het komt echter geregeld voor dat er kinderen, in de ochtend voor de start van 
school, naar de administratie komen voor verzorging van verwondingen die thuis zijn 
opgelopen. Wij verwachten echter dat verwondingen eerst thuis worden 
verzorgd/behandeld door de ouder(s).  
 
20. Medische vragen 
De school health coördinator krijgt zeer veel medische vragen, zij is echter geen arts 
en kan/wil geen verantwoordelijkheid nemen voor een diagnose. Daarom vragen wij 
u bij medische vragen, van welke aard ook, zich te wenden tot de huisarts of de 24-
uurs kliniek. 

 
 

Meer informatie vindt u in de schoolgids op onze website:  
http://www.hollandseschool.org/index.php/schoolgids.html 

 



 

 

  

 
 

 

 
ü ZONDAG 13 AUGUSTUS 

o OPEN DAG VOOR ALLE LEERLINGEN EN HUN 

FAMILIE 

§ OM 9.30 uur: NIEUWE FAMILIES 

§ VANAF 10.30 uur: ALLE FAMILIES 

ü MAANDAG 14 AUGUSTUS 

o EERSTE SCHOOLDAG 

o PROGRAMMA NIEUWE OUDERS 9.00 – 10.00 uur 

ü VRIJDAG 18 AUGUSTUS 

o EERSTE ASSEMBLY OM 8.35 uur 

ü 13, 14 en 15 SEPTEMBER 

o SCHOOLFOTOGRAAF 


