
 

 
 

Beste ouders,  
 
Namens de board en de personeelsleden van de HSL wens ik u een gezond 
en gelukkig 2019 toe. We zijn het tweede trimester goed gestart. Afgelopen 
maandag hebben we weer een aantal nieuwe leerlingen mogen begroeten 
op de HSL en is de nieuwe groep op J&J, Groep Blauw, van start gegaan. 
Tijdens de assembly op vrijdag 25 januari zullen de nieuwe leerlingen worden 
voorgesteld. Ook zullen tijdens deze assembly de verjaardagen van de 
maand januari worden gevierd. Wij wensen alle nieuwe leerlingen veel plezier 
en succes toe op de HSL.  
 
Afgelopen maandag heeft er een bijeenkomst voor nieuwe ouders plaats 
gevonden waarin informatie is gegeven over het onderwijs op de HSL, de 
organisatie van de school en allerlei andere praktische zaken. Op woensdag 
13 februari zal op de Hollandse Club een koffieochtend voor nieuwe ouders 
plaatsvinden die wordt georganiseerd door het ‘Nieuwe Ouder Welkom – 
Comité’.  

In de groepen 2 t/m 7 zal verspreid over de komende weken de eerste CITO-
toets periode gaan plaatsvinden. De leerlingen zullen onder andere getoetst 
worden op technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, woordenschat en 
rekenen. De leerkrachten creëren in de klas een zo optimaal mogelijke 
‘toetssfeer’. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u zich richten tot de 
groepsleerkracht.  

Afgelopen donderdagochtend hebben we de Makerspace op de HSL 
officieel geopend. Tijdens de assembly die buiten plaatsvond is uitgelegd wat 
een Makerspace is, waarom het is ontwikkeld en wat de kinderen er allemaal 
kunnen gaan doen. Helaas mislukte tijdens het officiële openingsmoment de 
lancering van de waterraket, maar we hopen binnenkort dit experiment nog 
een keer succesvol te kunnen uitvoeren. Alle groepen hebben inmiddels een 
kijkje in de Makerspace kunnen nemen en op de Science Fair waar kinderen 
uit groep 8 allerlei experimenten hebben laten zien en uitgelegd. Groep 7 is 
inmiddels gestart met de voorbereidingen van de bouw van een 3D printer 
en groep 8 zal binnenkort starten met de design cyclus. Een prachtig nieuwe 
en verrijkende ontwikkeling die past binnen ons curriculum.  

De vacature voor Health en bibliotheek coördinator is inmiddels ingevuld. 
Julia Verbist neemt per 1 februari officieel de taken van Linda Dekkers over. 
Julia zal zich binnenkort verder aan u voorstellen.  



 

 

Voor de functie van Remedial Teacher op de HSL hebben we Thea de Groen 
aangesteld. Thea is een ervaren Remedial Teacher. Zij zal per 7 februari met 
haar werkzaamheden op de HSL starten. Juf Regine zal dan zorg dragen voor 
een gedegen overdracht van de RT werkzaamheden. Ook juf Thea zal zich 
binnenkort aan u voorstellen.  

De laatste werkdag voor meester Zarius op de HSL is vrijdag 18 januari. Zijn 
taken worden overgenomen door Stephen Meyer. De overdracht van zijn 
werkzaamheden heeft al deels voor de kerstvakantie plaats gevonden en 
ook de komende week zal daar voor worden gebruikt.  

Zoals reeds voor de vakantie gemeld zullen we het nieuwe vakantierooster 
2019-2020 eind januari met u delen.  

Met vriendelijke groet,  

Meino Meines  

Principal HSL 

 


