
 

Schooljaar 2017 - 2018 

NIEUWSBRIEF 
 

 

Vrijdag 10 november 
13 

INHOUD 
 

Ø Directie 
Ø Sinterklaas 
Ø Sinterklaas decoratie 
Ø Sinterklaas surprise 
Ø Sinterklaas lekkernijen 
Ø NCA garage sale 
Ø Belangrijke data 
 

BIJLAGE BIJ EMAIL  

 
 
Beste ouders, 
 
De kinderen van de groepen 8 hebben afgelopen 
woensdag deelgenomen aan de jaarlijkse ‘Bukit Tinggi 
Friendship Day’. Het was wederom een erg succesvolle 
dag waarin kinderen onderling hebben samengewerkt 
tijdens allerlei sport- en spelactiviteiten en waarbij 
contacten zijn versterkt. We willen het BKFD comité dan 
ook hartelijk danken voor het organiseren van deze dag. 
 
Een verzoek m.b.t. het ophalen van uw kind(-eren). Als u 
zelf uw kind komt ophalen van school willen we u vragen 
naar de speciaal hiervoor bestemde ‘ophaalhalte’ te 
gaan. Deze ‘halte’ is te vinden op het Mr. Dola Plein bij de 
groepen 1/2. De ‘ophaalhalte’ zorgt ervoor dat kinderen 
die niet met de bus meegaan, niet verloren door de school 
lopen. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
Meino Meines Principal HSL 
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Sinterklaas komt met zijn Pieten op zaterdag 18 november 2017 om 10.00 uur aan bij 
‘Singapore River Cruise - Bayfront South Jetty’ (bij de Marina Bay Sands Mall) in Singapore. 
 
Aansluitend is er een feestelijk programma op de Hollandse Club (HC). 
Let op! Helaas is het niet of nauwelijks mogelijk om bij de Hollandse Club te parkeren. We 
raden daarom iedereen aan om met een taxi of het openbaar vervoer naar de 
Hollandse Club te komen. Bij de Hollandse Club kunt u kaarten kopen om gebruik te 
maken van vervoer per bus tussen de Hollandse Club en ‘Bayfront South Jetty’ en weer 
terug. 
  
Het thema rondom Sinterklaas brengt elk jaar weer verrassende ontwikkelingen binnen de 
school. Ook dit jaar zal dat niet anders zijn. Uw kinderen zullen u hierover zeker informeren. 
  
Op vrijdag 1 december 2017 verwelkomen we de Sint en zijn Pieten op de HSL. Om 08.30 
uur komt het gezelschap vanaf de galerij en de tribune naar beneden naar de feesttent. 
Na dit welkom brengt de Sint een bezoek aan de kinderen van Jip en Janneke en de 
basisschool.   
In verband met de grote drukte, verzoeken wij u met openbaar vervoer te komen, want 
de parkeermogelijkheden zijn beperkt. 
  
U bent van harte welkom om het programma van 08.30 tot 09.15 uur bij te wonen, 
daarna gaan we (zonder ouders) verder in de groepen. 
  
In de komende weken zijn er de volgende Sinterklaasactiviteiten op de HSL. Noteer alvast 
in uw agenda: 
  
·      Vrijdag 10 november: 

• Lootjes trekken groep 5 t/m 8. 
 

·      Donderdag 16 november: 
• Versieravond door ouders 19.30 uur. Opgeven kan via de groepsmoeders. 

 
·      Zaterdag 18 november: 

• Intocht 10.00 uur ‘Bayfront South Jetty’ met aansluitend programma op 
Hollandse Club. 
 

·      Woensdag  22 november: 
• Schoen zetten. Kinderen mogen deze dag hun schoen 

mee naar school nemen. 
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·      Vrijdag 1 december: 
• Sint HSL 08.30 tot 13.30 uur (voor ouders van 8.30 tot 9.15 uur) 

 
·      Dinsdag 5 december: 

• 15.45 uur opruimen Sinterklaasversiering door ouders. Duurt ongeveer een uurtje. 
(Opgeven kan via de groepsmoeders.) 

 
In alle groepen worden pepernoten gebakken in de periode van 20 t/m 30 november 
2017. Wie zoet is krijgt lekkers………! 
 
Sinterklaas neemt ook de nodige lekkernijen mee. Mocht uw kind allergisch zijn voor dit 
snoepgoed verzoeken wij u dit onmiddellijk door te geven aan de groepsleerkracht 
(Uiteraard hoeft dit geen tweede keer als u dit al gedaan heeft). 
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van allergieën of wijzigingen. 
  
 
Wij wensen u een fijne Sinterklaastijd toe. 
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Zaterdag 18 november 
09.30 – 11.00 uur 

Bayfront South Jetty 
 
Schedule                                                                                                       
08:30 uur: vertrek van de bussen van HC naar BSJ                                                  
10:00 uur: aankomst Sinterklaas                                                                           
11:00 uur: start Sinterklaas feest op de HC                                                
12:30 uur: einde Sinterklaas feest en start van de lunch                                 
            
*HC = Hollandse Club                                                                                
*BSJ = Bayfront South Jetty  
 
Tickets 
Sinterklaas feest op de Hollandse Club (alleen voor kinderen) S$20 pp.   
Return bus transfer( HC-BSJ-HC) (volwassenen en kinderen) S$8 pp. 
Lunch buffet (kinderen 4-10 jaar) S$15 pp. 
Lunch buffet (volwassenen) S$25 pp. 
 
Tickets voor busvervoer en het Sinterklaasfeest kunnen besteld worden via de link in de  
e-mail. Tickets kunnen afgehaald worden: 

• op de Hollandse Club 
o vanaf 6 nov 

• op de HSL 
o 15 en 16 november 
o 8.00 – 9.00 uur 
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Heeft u zich opgegeven voor het versieren van de school in Sinterklaassfeer, het 
opruimen van de Sinterklaasversiering en het inpakken van de Sinterklaascadeautjes?  
Hieronder nog een keer alle informatie. 
 
• Versieravond (versieren van de school in Sinterklaassfeer) 

o Donderdag 16 november, 19.30 – 21.30 uur 
 
• Inpakken cadeautjes (alleen Jip&Janneke t/m groep 4) 

o Woensdag 29 november, 08.45 – 10.45 uur 
 
• Opruimen Sintversiering 

o Dinsdag 5 dec, 15.45 – 17.00 uur 
 
Mocht u thuis een ladder hebben, kunt u die dan meenemen tijdens de versieravond en 
het opruimen? 
 
Heel erg bedankt voor uw hulp. 

 
Vandaag zijn er in de groepen 5 t/m 8 lootjes getrokken door leerlingen en leerkrachten 
voor het feest van vrijdag 1 december. 
 
We hebben in de klassen afgesproken dat ieder kind een leuk cadeau of meerdere 
kleine cadeautjes koopt van max. S$ 15,- voor de ander en daarbij een mooi bijpassende 
surprise en gedicht maakt. 
 
De surprise wordt uiterlijk donderdag 30 november ingeleverd op school. 
Verpak de surprise in een vuilniszak en voorzie de surprise van een envelop met naam en 
in de envelop het gedicht met de naam van de begunstigde. De surprises worden in de 
klas tentoongesteld.  
 
Heeft u hierover nog specifieke vragen, neem dan contact op met de groepsleerkracht. 
Veel plezier en succes bij de voorbereidingen! 
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Heeft U Sinterklaas lekkernijen besteld op school en betaald, dan kunt u deze ophalen bij 
de frontdesk op:  
 
Dinsdag 14 en woensdag 15 november 
08.00-09.00 uur 
14.30-16.00 uur 
 
Wilt u de bevestiging van de bestelling meenemen bij 
het ophalen? 
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ü ZATERDAG 18 NOVEMBER  

AANKOMST SINTERKLAAS 09:30 uur 

• Bayfront South Jetty 

 

ü DINSDAG 21 NOVEMBER 

OUDERGESPREKKEN 

 

ü DONDERDAG 23 NOVEMBER 

OUDERGESPREKKEN 

 

ü VRIJDAG 1 DECEMBER 

SINTERKLAAS OP DE HSL 

 

ü WOENSDAG 15 NOVEMBER 

MOVIENIGHT GROEPEN 1/2  

17:15 uur Drop off  

18:45 Pick up 

 

ü VRIJDAG 17 NOVEMBER 

RAPPORTEN MEE NAAR HUIS 

 

ü VRIJDAG 17 NOVEMBER 

BIG ASSEMBLY 8:35 uur 

VERJAARDAGEN NOVEMBER 

 

 

 

 


