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Beste ouders, 
 
Tijdens de assembly hebben de kinderen van groep 8 van 
juf Jolinda de week tegen het pesten geopend. Als school 
besteden we het gehele jaar veel aandacht aan het 
omgaan met elkaar door de schoolregels en klassenregels  
in combinatie met de persoonlijke doelen van het IPC 
terug te laten komen in de klas en tijdens assemblies. 
Volgende week staat dit onderwerp de gehele week 
centraal. De kinderen van groep 8 lieten zien wat we 
onder pestgedrag verstaan en sloten deze opening af met 
een lied in het kader van de week tegen het pesten.  
 
De naschools activiteiten (NSA) zullen aanstaande 
maandag 18 september, van start gaan. Mocht u nog 
vragen hebben met betrekking tot de NSA of het NSA 
busvervoer, kunt u contact opnemen met de NSA 
coördinator, Michel Lebon. 
 
De schoolfotografen hebben deze week wederom met 
veel plezier prachtige foto's gemaakt van alle leerlingen. 
De firma 'Prêt-a-Portrait' zal u als ouder 
benaderen, om u te laten kiezen uit de foto's en tevens u 
de gelegenheid te geven foto's te laten bezorgen in 
Singapore of elders ter wereld. De gehele verkoop zal 
online gebeuren. U wordt daar in de komende weken 
verder over geïnformeerd.  
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De HSL heeft sinds kort de beschikking gekregen over een prachtige voetbaltafel. Deze 
tafel is gedoneerd door de familie Frederiks. Er wordt door de kinderen al veelvuldig 
gebruik van gemaakt. We willen de familie Frederiks langs deze weg dan hier ook hartelijk 
voor bedanken.  
 
Vandaag brachten voormalig minister-president J.P. Balkenende en ambassadeur Mevr. 
M. Vonno een bezoek aan groep 8 van de Hollandse School Singapore. Alle leerlingen 
waren goed voorbereid. Er was onderzoek door de leerlingen verricht over duurzaamheid 
en tevens  hadden de leerlingen allerlei feiten over voormalig minister-president J.P. 
Balkenende paraat.  
Er werd tijdens deze gastles uitvoerig gesproken over duurzaamheid. Aandachtig werd er 
geluisterd naar de boeiende en leerzame verhalen van de voormalig minister-president 
en  tevens werd er door de dhr. Balkende uitvoerig ingegaan op de interessante vragen 
van de leerlingen.  
Een fantastische en hele leerzame ochtend voor de kinderen van groep 8.  
 
Wij wensen u een fijn weekend. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Meino Meines - Principal HSL 

 

 
De registratie is gesloten, de schema’s zijn gemaakt. We hebben weer een leuke groep 
van 202 leerlingen, die aan één of meerdere van de 33 activiteiten meedoen. Op 
maandag 18 september starten de eerste naschoolse activiteiten.  
Let op: voor de leerlingen van groep 3 start de NSA pas na de herfstvakantie, in verband 
met de wijziging in schooltijden. 
 
U heeft inmiddels een bevestiging van de registratie(s) ontvangen, die tevens dienst doet 
als factuur. Indien u deze niet ontvangen heeft, neem dan zo snel mogelijk contact op. 
 
De busnummers voor uw kind(eren) ontvangt u per e-mail van Woodlands Transport voor 
aanvang van de eerste NSA van uw kind, samen met de factuur voor het NSA-
busvervoer. 
 
Indien u vragen heeft betreffende de activiteiten, de registratie of het busvervoer na NSA, 
neem contact op via nsa@hollandseschool.org 
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Dit jaar gaan we griezelen! Van 29 september tot 11 oktober wordt de 
school overgenomen door kleine monsters, heksen en spookjes. Deze 
anderhalve week zal in het thema staan van de kinderboekenweek 
2017 met als thema: “Gruwelijk Eng!” 
 
Tijdens de assembly op 29 september zal de kinderboekenweek 
officieel geopend worden door Harrie en de heks en de griezels van 
groep 7a.   

 
Voor de onderbouw wordt er een griezel tekenwedstrijd georganiseerd en in de groepen 
4 tot en met 8 zullen er voorleeswedstrijden plaatsvinden. 
 
Op vrijdag 6 oktober mogen de kinderen verkleed als hun favoriete griezelige karakter 
naar school. Met haakneuzen, toverstaffen, wratten, capes, spookgewaden en 
vampiertanden hopen we op een spannende dag.  
 
Tijdens de kinderboekenweek is er de mogelijkhied om tweedehands boeken aan te 
schaffen op de boekenmarkt in de hal van de school. 
Heeft u thuis nog boeken waar u niets meer mee doet, dan kunt u die vanaf vandaag 
inleveren in de bibliotheek. De opbrengst van de boekenmarkt zal gaan naar Heart for 
Sumba en Sokh Sabay. 
 
Vindt u het als ouder leuk om voor te komen lezen in de groep van uw kind of zijn opa en 
oma toevallig in Singapore, neem dan contact op met de groepsleerkracht. Zij maken 
graag een afspraak met u.  
 
http://www.kinderboekenweek.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  

 
 

ü 4 SEPTEMBER tot 2 OKTOBER 

o CARPARK SWISS CLUB GESLOTEN (HOEK 

BUKIT TINGGI ROAD EN SWISS VIEW) 

 

ü MAANDAG 18 SEPTEMBER 8.30 UUR  

o GROEPSOUDERS INFORMATIE OCHTEND 

 

ü MAANDAG 18 SEPTEMBER 

o START NSA 

 

 

 

 

 

 

ü MAANDAG 25 SEPTEMBER 19.00 UUR 

(Ouders en leerlingen groep 8) 

o OFS INFORMATIE AVOND 

locatie: HSL – Music Room 

 

ü DONDERDAG 28 SEPTEMBER 9.15 – 11.15 UUR 

(Ouders en leerlingen groep 8) 

o  CIS INFORMATIE OCHTEND 

locatie: CIS 

 

ü DONDERDAG 28 SEPTEMBER 19.30 UUR 

(Ouders en leerlingen groep 8) 

o UWCSEA INFORMATIE AVOND 

Locatie: HSL – Music Room 


