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Beste ouders, 
 
Wij hebben vandaag in de assembly genoten van het 
optreden van de leerlingen van groep 4a. De assembly 
stond in het teken van de start van het schooljaar, de IPC 
unit en de schoolregels. De schoolregels zijn door de 
kinderen aan de hand van een filmpje uitgelegd. Nadat 
we met elkaar het Gekko lied hadden gezongen kwam de 
Gekko in een prachtig nieuw pak binnen en vertelde kort 
iets over een opdracht over samenwerken en samen leren 
in de klas.  
 
Op dinsdag 29 augustus  en woensdag 30 augustus vinden 
de informatieavonden plaats. Op dinsdagavond zijn de 
groepen 1, 2, 3 en 4 en op woensdag 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. De Engelse lessen zijn gebaseerd op het 
British National Curriculum.  

Opzegging 2e termijn schooljaar 2017 - 2018 
 

De deadline voor opzegging van de 2e schooltermijn 
(januari t/m maart 2018) is 

 
vrijdag 8 september 2017 



 

 

  

2 

De informatie die hierover vorige week is verstrekt verschilde in de Engelse en 
Nederlandse versies. Onze excuses hiervoor. In deze nieuwsbrief treft u de juiste tijden aan. 
 
Afgelopen week zijn alle groepen 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 
wekelijkse nieuwsbrief 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 13 , donderdag 14 en vrijdag 15 
september weer aanwezig op de HSL om klassenfoto’s en individuele foto’s van de 
kinderen te maken. Elders in de nieuwsbrief vindt u daar 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. 
 
We hebben u een paar weken geleden geïnformeerd  over de aanstelling van een 
nieuwe leerkracht op de HSL per oktober 2017. Verderop in deze nieuwsbrief stelt Marlou 
Brosens zich aan u voor.  
 
Voor de nieuwe Naschoolse Activiteiten (NSA) kunt u van 29 augustus tot en met 2 
september uw kind(-eren) inschrijven. Meer informatie daarover staat elders in deze 
nieuwsbrief vermeld.  
 
Met vriendelijke groet, 
Meino Meines 
Principal HSL 
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Hallo allemaal, 
 
Ik ben Marlou Brosens en ik wil mezelf graag met veel 
enthousiasme voorstellen als nieuwe leerkracht op de HSL. 
Ik ben 30 jaar geleden geboren in Breda en op dit moment 
woonachtig in Tilburg. 
Ik werk momenteel met veel plezier op een openbare 
basisschool in Goirle als leerkracht en teamleider in de 
onderbouw. Deze baan combineer ik met een parttime 
functie als docent op het MBO (niveau 4 onderwijsassistente 
en pedagogisch medewerker). 

Ik heb de kans gekregen om samen met mijn vriend, die oorspronkelijk afkomstig is uit 
Singapore, mijn horizon te gaan verbreden en mijn carrière voort te zetten op de HSL. 
Ik ben ontzettend blij met deze unieke kans en kan niet wachten om aan de slag te 
gaan.  
Ik hoop jullie te zien in oktober. 
 
Hartelijke groet, Marlou Brosens 

 

 
We zijn verheugd u te kunnen vertellen dat we weer een nieuwe enthousiaste collega 
hebben die de HSL invalpool komt versterken. Ze heeft inmiddels kennisgemaakt, 
klassenbezoeken gedaan en een proefles gegeven en is klaar om aan de slag te gaan. 
Ze stelt zich hieronder aan u voor. 

 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Mijn naam is Stefanie van Stipdonk, 31 jaar en vanaf heden kom ik 
het team van de HSL versterken.  
Ik ben samen met mijn man en 2 kinderen begin juli naar 
Singapore verhuisd vanwege de baan van mijn man. In 
Nederland woonden wij in de stad Eindhoven en gaf ik les op 
Basisschool De Korenaar.  
In mijn vrije tijd ga ik graag op pad met mijn gezin en vrienden, 
wandelen, naar de speeltuin, zwemmen en nieuwe plekken op de 
wereld ontdekken. 
Ik ben heel enthousiast om aan de slag te kunnen binnen de HSL. 

Ik zal leerkrachten gaan vervangen wanneer zij niet voor de klas kunnen staan. Heel erg 
leuk, dan kan ik u en de school goed leren kennen. 
Ik heb er onwijs veel zin in! 
Groetjes Stefanie  
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Gezocht: creatieve ouders 

 
Boeken spreken tot de verbeelding. Zeker bij jonge kinderen spreken prentenboeken 
enorm aan. Kinderen kunnen zich erin verplaatsen, het verhaal naspelen, hun 
woordenschat vergroten, leren tellen en ga zo maar door. 
Prentenboeken worden daarom ook dagelijks gebruikt op school. Om dit nog meer 
kracht bij te zetten, creëren we graag zogenaamde ‘verteltassen’ rondom 
prentenboeken. 
 
Een verteltas bevat, naast het boek, allerlei attributen en materialen die leerkrachten en 
kinderen kunnen gebruiken. U kunt hierbij denken aan handpoppen, vingerpoppetjes, 
verkleedkleren, voorwerpen uit het boek, zoekplaten, maskers, enz. 
De inhoud van de verteltas is afhankelijk van het boek en de persoon die de tas 
samenstelt. De inhoud van de tas mag blijven groeien. 
 
We zijn op zoek naar creatieve ouders die het leuk vinden om een verteltas samen te 
stellen en te maken. 
 
Heeft u zin om hieraan mee te doen? Of heeft u nog vragen? Dan kunt u zich richten tot 
Linda Dekkers, onze bibliothecaresse (bibliohsl@hollandseschool.org)  
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Alle ouders ontvangen op maandag 28 augustus via e-mail een persoonlijke uitnodiging 
om hun kind(eren) in te schrijven voor de komende NSA-term. In de e-mail vindt u de 
inloggevens voor uw familie om de NSA-webportal te kunnen gebruiken.  
  
Op de NSA-webportal vindt u alle praktische informatie over het gehele programma en 
instructies betreffende de registratie. Aan de deelname van het programma wordt een 
aantal condities gesteld. Wij raden u daarom aan de informatie goed door te lezen, zeker 
indien u voor het eerst uw kinderen aanmeldt.  
 
Indien u dinsdagmorgen 29 augustus nog geen e-mail heeft ontvangen, neemt u dan 
contact op met nsa@hollandseschool.org. Ook wanneer u een andere storing ondervindt 
bij het registreren van uw kinderen. 
 
De registratieperiode start dus op maandag 28 augustus en loopt t/m zondag 3 
september 23:00 uur. Daarna is het niet meer mogelijk om te registeren voor activiteiten. 
De inschrijvingen worden namelijk direct verwerkt tot overzichten voor de NSA-
aanbieders, de HSL-leerkrachten en Woodlands Transport. 
 
Na de verwerking van alle registraties ontvangt u een e-mail met de bevestiging van 
deelname, de totale kosten en indien van toepassing de gegevens van het extra 
bustransport. Op maandag 18 september 2017 zal het programma van start gaan. 
 
BELANGRIJK: voor kinderen uit groep 3 worden dit jaar wel activiteiten aangeboden in 
term 1, echter kunnen zij pas deelnemen vanaf de herfstvakantie. Dit in verband met de 
veranderende schooltijden voor deze leerlingen. De prijzen voor de activiteiten worden 
dan uiteraard pro rato berekend. 
 

 
Alle ouders ontvangen op maandag 28 augustus via e-mail een persoonlijke uitnodiging 
om hun kind(eren) in te schrijven voor de komende NSA-term. U kunt inschrijven door te 
reageren op de email met de informatie, waar in de email om gevraagd wordt.  Indien u 
dinsdagmorgen 29 augustus nog geen e-mail heeft ontvangen, neemt u dan contact op 
met nsa@hollandseschool.org.  
 
De registratieperiode start dus op maandag 28 augustus en loopt t/m zondag 3 
september 23:00 uur. Daarna is het niet meer mogelijk om te registeren voor activiteiten. 
De inschrijvingen worden namelijk direct verwerkt tot overzichten voor de NSA-
aanbieders, de J&J-leerkrachten en Woodlands Transport. 
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The latest dates for notice of withdrawal from the school for the school year 2017 – 2018  
are set on: 
 

• Friday 8 September 2017 for the second term 
• Friday 19 January 2018 for the third term 
• Monday 16 April 2018 for the first term of the school year 2018-2019  

 
If notice of withdrawal is not given before or on the stipulated date for notice 
of withdrawal, the HSL will claim the ensuing school term fee. 

Na de verwerking van alle registraties ontvangt u een e-mail met de bevestiging van 
deelname, de totale kosten en indien van toepassing de gegevens van het extra 
bustransport. Op maandag 18 september 2017 zal het programma van start gaan. 

 

 

De HSL doet ook dit jaar mee met de voetbalcompetitie van de ACSIS. 
Tijdens ieder semester komt een andere leeftijdsgroep aan de beurt. 
Voor dit semester is dat voor kinderen uit groep 5 en 6 die geboren zijn na 1 juni 2008. 
 
Om er een hecht team van te maken is besloten dat kinderen die deelnemen aan NSA 
voetbal voorrang krijgen. 
 
De spelers gaan o.l.v. een coach, op donderdag met een bus naar de wedstrijden. 
Er wordt van de ouders verwacht dat de kinderen daar worden opgehaald (rond 17.30 
uur). 
 
Indien je wilt meedoen, klik dan op bijgevoegde link in de e-mail. 
 
Indien u nog vragen hebt dat kunt u terecht bij Meester Martin:  
sport@hollandseschool.org  
 



 

 

  

 
 

 ü DINSDAG  29 AUGUSTUS 19.30 – 21.30 uur 

o GROEPEN 1 t/m  4 

o OUDERINFORMATIEAVOND 

BASISSCHOOL 

ü WOENSDAG 30 AUGUSTUS 19.30 – 21.30 uur 

o OUDERINFORMATIE AVOND 

JIP EN JANNEKE 

o GROEPEN 5 t/m  8 

o OUDERINFORMATIEAVOND 

BASISSCHOOL 

ü VRIJDAG 1 SEPTEMBER 

o PUBLIC HOLIDAY HARI RAYA HAJI 

 

 

 

ü ZONDAG 3 SEPTEMBER 

o UITERSTE INSCHRIJFDATUM NSA 

ü 4 SEPTEMBER tot 2 OKTOBER 

o CARPARK SWISS CLUB GESLOTEN (HOEK 

BUKIT TINGGI ROAD EN SWISS VIEW) 

ü DINSDAG 12 EN DONDERDAG 14 SEPTEMBER 

o JIP EN JANNEKE t/m GROEP 8 

OUDERVERTELGESPREKKEN 

ü 13, 14 en 15 SEPTEMBER 

o SCHOOLFOTOGRAAF 

ü MAANDAG 18 SEPTEMBER 

o START NSA 


