
Oudernieuwsbrief	van	vrijdag	7	september	
	
Beste ouders,  

Zoals eerder vermeld, worden er op dinsdag 12 september en 
donderdag 14 september oudervertelgesprekken gehouden met de 
leerkracht van uw kind. U heeft reeds eerder per e-mail het 
oudervertelformulier voor dit gesprek ontvangen. Mocht u dit formulier 
nog niet ingevuld en teruggestuurd hebben naar de leerkracht van uw 
kind dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen, gezien het 
formulier waardevolle informatie geeft voor het gesprek. Bij de 
oudervertelgesprekken staat de afstemming tussen ouders en de 
leerkrachten over de ontwikkeling van het kind centraal. Als school 
vinden we het beeld dat u van uw kind heeft van groot belang om zo 
goed aan te kunnen sluiten bij de behoeften van uw kind.  

Na ruim 4.5 jaar werkzaam te zijn als Engelse leerkracht op de HSL, 
heeft Zarius Grove aangegeven aan het eind van de eerste term zijn 
werkzaamheden op de HSL te beëindigen. Mr. Zarius gaat terug naar 
Zuid Afrika om daar een studie te volgen. De HSL is Mr. Zarius  zeer 
erkentelijk voor alles wat hij de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan 
het onderwijs en de ontwikkeling van de kinderen op de HSL in zijn rol 
als leerkracht en coördinator van het Engelse team. We wensen Mr. 
Zarius alvast heel veel geluk en succes bij de volgende stap in zijn 

leven.  

U heeft een parental consent formulier en een Facebook privacy 
disclaimer toegestuurd gekregen. Indien u deze nog niet heeft 
ingevuld willen wij u verzoeken deze alsnog zo spoedig mogelijk in te 
leveren. Als wij als school niet beschikken over een ingevuld parental 
consent formulier kan uw kind bij een toekomstig schooltrip helaas niet 
mee.  

Het team van de Front Office is uitgebreid met een nieuwe vrijwilliger. 
Wij heten Sofie van Eerden van harte welkom en wensen haar veel 
succes met haar werkzaamheden op de HSL. Zij stelt zich later via 
Social Schools aan u voor.   

Met vriendelijke groet,  

Meino Meines Principal HSL  

	


