
Home vrijdag 24 augustus 2018 
 
Beste ouders,  
	
Op maandag 27 augustus en dinsdag 28 augustus vinden de 
informatieavonden plaats. Op maandagavond zijn de groepen 1/2, 3 
en 4 en op dinsdagavond de groepen 5, 6, 7 en 8 aan de beurt. U krijgt 
tijdens deze avonden ook informatie over de opzet van het aanbod 
Engels binnen ons curriculum.  

Alle groepen zijn inmiddels gestart met een IPC-unit. Bij de start van 
iedere IPC-unit ontvangt u de onderwijskundige informatiebrief per 
parallelgroep. Daarin staat informatie over de nieuwe IPC-unit en over 
de onderwijsinhoud van de andere vakgebieden. Op deze manier 
willen we u op de hoogte houden van het leren van uw kind. Naast de 
posts via Social Schools hopen wij u daarmee goed geïnformeerd te 
houden. Het spreekt voor zich dat u te allen tijde leerkrachten en 
directie kunt benaderen, indien u verdere informatie wenst.  

De schoolfotograaf, 'Prêt-a-Portrait', is woensdag 5 , donderdag 6 en 
vrijdag 7 september weer aanwezig op de HSL om klassenfoto’s en 
individuele foto’s van de kinderen te maken. Op zaterdag 8 september 
is er de mogelijkheid voor het maken van familie foto’s. Binnenkort 
ontvangt u van 'Prêt-a-Portrait' hier meer informatie over.  

De lessen op de HSL starten om 8.30 uur. Kinderen van de groepen 1 
t/m 3 die voor 8.15 uur met de bus op de HSL arriveren worden op het 
Mr. Dola plein opgevangen. Vanaf 8.00 uur tot en met 8.15 uur is er 
supervisie op het Mr. Dola plein aanwezig. Na 8.15 uur zijn alle kinderen 
welkom in de klas en wordt de supervisie door de groepsleerkrachten 
overgenomen. De kinderen uit de groepen 4 t/m 8 mogen voordat de 
school begint op het grote veld spelen. Vanaf 8.15 uur zijn zij welkom in 
de klas en zal de groepsleerkracht aanwezig zijn. Om 8.25 uur klinkt de 
tweede bel en gaan alle kinderen naar hun klas.  

Informatie betreffende het NSA aanbod (naschoolse activiteiten) 
wordt op maandag 27 augustus met u gedeeld. U ontvangt dan een 
e-mail met een link naar de NSA website.  

De Jaarkalender 2018-2019 voor de ouders wordt binnenkort met u 
gedeeld. Deze zal dan ook op de website van de HSL worden 
geplaatst.  

Met vriendelijke groet,  

Meino Meines  

Principal HSL 



	


