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Beste ouders, 
 
Namens de board en de personeelsleden van de HSL wens 
ik u een gezond en gelukkig 2018 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 1 van start gegaan. Tijdens 
de assembly op vrijdag 26 januari zullen zij 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. Afgelopen 
woensdag heeft op de Hollandse Club een koffieochtend 
voor nieuwe ouders plaatsgevonden welke werd 

Opzegging 3de termijn schooljaar 2017 - 2018 
 

De deadline voor opzegging van de 3de schooltermijn 
(april t/m juni 2018) is 

 
vrijdag 19 januari 2018 
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georganiseerd door het Nieuwe Ouder Welkom - Comité. 
In de groepen 2 t/m 7 zal verspreid over de komende weken de januari  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. 
 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u nogmaals het vakantierooster 2018-2019. 
 
Met vriendelijke groet, 
Meino Meines Principal HSL 
 
 
 

 

 
De leerlingen die na de kerstvakantie starten op de HSL zullen tijdens de assembly van 
vrijdag 26 januari worden voorgesteld. Al hun ouders zijn uiteraard hiervoor uitgenodigd.  

Voor leerlingen die aan het einde van groep 8 de HSL verlaten, hoeft geen 
uitschrijfformulier meer worden ingevuld door de ouders. Uitschrijvingsverklaringen voor 
deze leerlingen worden automatisch gegenereerd en zullen begin juni aan uw kind 
worden meegegeven. 

Ter herinnering: de naschoolse activiteiten van term 2 zullen komende maandag op 15 
januari 2018, van start gaan.  
 
De busroutes zijn reeds gemaakt door Woodlands Transport en de de busdetails zijn naar 
de ouders verstuurd. Mocht u nog geen busdetails ontvangen hebben, neem dan 
contact op met schoolbus@hollandseschool.org (in het Engels graag). 
 
Voor vragen betreffende de activiteiten of de betalingen, kunt u contact opnemen via 
nsa@hollandseschool.org.    
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Gezocht: Vrijwillig(st)ers bibliotheek voor de vrijdag. 
 
Het HSL bibliotheekteam bestaat uit 20 vrijwilligers. Door aankomende verhuizingen van 
vrijwilligers zullen er op de vrijdag 2 plekken vrij komen voor nieuwe enthousiaste 
vrijwilligers. 
 
Wanneer te starten: na de Kerstvakantie 
Tijd: Vrijdag van 8:30 tot 13.30 
Taken: Samen met een andere vrijwilligster zorg dragen voor de activiteiten in de 
bibliotheek, in- en uitscannen van de boeken in het bibliotheeksysteem, terug plaatsen 
van de boeken, verwerken van reserveringen, assisteren van de leerlingen en 
leerkrachten. 
 
Heb jij interesse om het team te komen versterken? Stuur dan een berichtje naar Linda 
Dekkers, bibliohsl@hollandseschool.org 

Mijn naam is Lisette Mantel, samen met mijn man Dirk en 2 
kinderen, Charlotte (3b) en Robin (1/2c) zijn wij ruim 2,5 jaar 
geleden voor het werk van mijn man naar het warme 
Singapore verhuisd. Vanaf afgelopen week ben ik elke dinsdag 
als vrijwilliger te vinden op de Frontdesk. Ik vind het fijn om op 
deze manier betrokken te zijn bij onze kinderen en een steentje 
bij te dragen. 

 
De GESS Volkswagen Cup is een internationaal indoor voetbal toernooi voor jongens en 
meisje. Er wordt gespeeld in diverse leeftijdsgroepen. 
Voor alle jongens en meisjes die mee willen doen aan dit indoor 
voetbal toernooi. 
Graag bijgevoegde link (in de bijlage van de nieuwsbrief) 
invullen voor 1 Februari. 
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Saturday 13th of January there will be the Dutch New Year's Dive 2018 at Bora Bora 
Beach Club, Sentosa.  
For the little ones LanguageOne organizes the Old Dutch Games Tournament between 
16:00-18:00. You can challenge your father and mother with ‘spijkerpoepen' or 'zaklopen’. 
For more info check Facebook 
.Event: https://www.facebook.com/events/1634179076640182/   
 

 
Steeds meer ouders zoeken naar manieren om beter te communiceren met hun kinderen 
en het thuis gezelliger te maken.  
  
16 en 20 April 2018 
Hollandse Club, Africa Room 
9AM – 4PM inclusief lunch en snacks 
Registreer via: bd@hollandseclub.org.sg 
 
Kosten              
SGD 525.00 vroeg-boek-tarief voor leden (t/m 31 Jan. 2018) 
SGD 550.00 regulier tarief voor leden 1 feb-31 mrt 2018 
SGD 595.00 niet-leden Hollandse Club 
SGD 625.00 na 31 mrt 2018 



 

 

  

 
  

 

 

 

ü MAANDAG 12  T/M WOENSDAG 14 FEBRUARI  

INSERVICE TRAINING STAFF 

o GEEN SCHOOL VOOR DE 

LEERLINGEN 

 

ü DONDERDAG 15 FEBRURI 

VRIJE DAG 

o GEEN SCHOOL VOOR DE 

LEERLINGEN 

 

ü VRIJDAG 16 FEBRUARI 

PUBLIC HOLIDAY- CHINEES NIEUWJAAR 

o GEEN SCHOOL VOOR DE 

LEERLINGEN 

 

ü VRIJDAG 20 T/M 23 FEBRUARI 

SCHOOLKAMP GROEP 7 

 

 

ü MAANDAG 15 JANUARI 

o START NSA 

 

ü VRIJDAG 26 JANUARI 

o BIG ASSEMBLY (GROEP 6b) VERJAARDAGEN 

JANUARI 

VOORSTELLEN NIEUWE LEERLINGEN 

8: 35 uur – 9:15 uur 

 

 

 

 

 

 


