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Beste ouders,  
 
We hebben vanochtend genoten van de assembly van 
groep 5b. De kinderen hebben ons door een verhaal en 
toneel kennis laten maken met de achtergrond van 
Deepavali. Ze sloten hun presentatie af met een sfeervolle 
Indiase dans. De kinderen dansten in hun prachtige Indiase 
outfit terwijl we tegelijkertijd konden zien dat ook de HSL 
gecko met volle teugen geniet van de viering rondom 
Deepavali tijdens zijn bezoek aan Little India.  Tot slot  
konden we samen genieten van een video waarin alle 
kinderen van de school lieten zien hoe de eerste weken 
van het schooljaar zijn gegaan. Samen leren, samen 
spelen; de start was goed en het beloofd een fijn jaar te 
worden!   
 
Gedurende de gehele week is er op de HSL aandacht 
besteed aan de week tegen het pesten, in het kader van 
de Anti-Pest week die ook in Nederland werd gehouden. 
Het omgaan met elkaar is een onderwerp waar we als 
school het gehele schooljaar aandacht aan besteden in 
de klassen en tijdens bepaalde assemblies.  
 
Stichting Catent uit Zwolle heeft afgelopen donderdag de 
HSL in het kader van een studiereis over educatie in 
Singapore bezocht. Tijdens het bezoek aan de HSL lag de 
focus op 21 Century skills, IPC, SCL  en de toepassing van 
ICT binnen ons onderwijs. De directeuren en bestuursleden 
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hebben diverse groepen bezocht en deelgenomen aan informatie bijeenkomsten. Het 
was voor beide partijen een mooie kans om van elkaar te leren.  
 
Een verzoek m.b.t. het ophalen van uw kind(-eren). Als u zelf uw kind komt ophalen van 
school willen we u vragen naar de speciaal hiervoor bestemde ‘ophaalhalte’ te gaan. 
Deze ‘halte’ is te vinden op het Mr. Dola Plein bij de groepen 1/2. De ‘ophaalhalte’ zorgt 
er voor dat kinderen die niet met de bus meegaan, niet verloren door de school lopen. 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
In de e-mail van deze nieuwsbrief vindt u de link  naar de website van de Hollandse 
School. Hier kunt u de nieuwe activiteiten-jaarkalender voor het schooljaar 2017-2018 
bekijken. Daarop staan de data van evenementen, vieringen, oudergesprekken en 
andere belangrijke activiteiten die gedurende het schooljaar zullen plaatsvinden.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Meino Meines  
Principal HSL 

 

Zoals voorgaande jaren worden er tijdens speciale evenementen fotos gemaakt door 
professionele en semi-professionele fotografen en ouders. 
Deze foto’s worden later in het jaar gebruikt om al deze herinneringen vast te leggen in 
een prachtig jaarboek. 
 
Is fotografie je hobby en wil je samen met ons het schooljaar 2017-2018 van de HSL 
vastleggen, neem dan contact op met Linda Dekkers via:  
lindadekkers@hollandseschool.org 
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Wat hebben wij een fantastische week tegen het pesten gehad! 
  

Het begon vorige week vrijdag met het openingslied en bijhorende dans van het anti-
pest lied “Iedereen Brullie” uitgevoerd door groep 8. 
Daarbij lieten zij ook voorbeelden van pestgedrag zien, waar de andere kinderen erg van 
onder de indruk waren. 

  
Gedurende de week is er in elke klas aandacht besteed aan het onderwerp Pesten en 
zijn er lessen gegeven die aansluiten bij dit onderwerp. 
In de groepen 1-4 lag de focus op: 
‘Lief zijn voor elkaar en Wat is pesten?’ 
In de groep 5-8 lag de focus op: 
‘Verschillende vormen van pesten en Cyberpesten’ 

  
De kinderen hebben genoten van de lessen en zijn bewuster van het feit dat pesten niet 
leuk is. 
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ü 4 SEPTEMBER tot 2 OKTOBER 

o CARPARK SWISS CLUB GESLOTEN (HOEK 

BUKIT TINGGI ROAD EN SWISS VIEW) 

 

ü MAANDAG 25 SEPTEMBER 19.00 UUR 

(Ouders en leerlingen groep 8) 

o OFS INFORMATIE AVOND 

locatie: HSL  

 

ü DONDERDAG 28 SEPTEMBER 9.15 – 11.15 UUR 

(Ouders en leerlingen groep 8) 

o  CIS INFORMATIE OCHTEND 

locatie: CIS 

 

 

 

 
In onze online catalogus kunt u boeken en andere materialen zoeken, uw boeken zelf 
online verlengen, reserveren en voorzien van recensies. 
 
Via de website van de HSL-bibliotheek kunt u met het account van uw kind inloggen. U 
kan hier en overzicht van het uitgeleende materiaal van uw kind vinden. Ga naar 
http://hollandseschool.auralibrary.nl/auraic.aspx 
In een bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u uitleg hoe gebruik te maken van onze online 
bibliotheek. 
 



 

 

  

 
 

 

 

ü DONDERDAG 5 OKTOBER 18.30 UUR 

MOVIENIGHT groep 6-7-8 

 

ü VRIJDAG 6 OKTOBER 

o VERKLEED NAAR SCHOOL VOOR DE 

KINDERBOEKENWEEK 

 

ü WOENSDAG 11 OKTOBER 18.30 UUR 

MOVIENIGHT groep 3-4-5 

 

 

 

ü DONDERDAG 28 SEPTEMBER 19.30 UUR 

(Ouders en leerlingen groep 8) 

o UWCSEA INFORMATIE AVOND 

Locatie: HSL  

 

ü Maandag 2 OKTOBER 19.30 UUR 

(Ouders en leerlingen groep 8) 

o GESS INFORMATIE AVOND 

Locatie: HSL  

 


