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Beste ouders,  
 
De kinderen van groep 6b van meester Jaap en juf Liane 
hebben tijdens de assembly het persoonlijke doel ‘respect’ 
op een prachtige manier besproken middels toneelstukjes 
en het zingen van een lied. Ook zijn vandaag de nieuwe 
leerlingen voorgesteld die in januari op de HSL zijn gestart. 
We wensen hen veel plezier en succes toe op de HSL. Ter 
afsluiting van deze assembly hebben we met elkaar 
gezongen voor de jarigen in de maand januari. 
Gefeliciteerd allemaal! 
 
Vorige week heeft u in de nieuwsbrief het een en ander 
kunnen lezen over de facultatieve oudergesprekken die in 
de week van 5 t/m 9 februari plaatsvinden voor alle 
groepen van de basisschool. Het doel van de 
oudergesprekken is u te informeren over de  
sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van uw 
kind. Deze 15 minuten gesprekken vinden in de middag 
plaats, direct na schooltijd, met de (groeps-)leerkracht(en) 
van uw kind. De gesprekken zijn facultatief, hetgeen 
betekent dat deze op verzoek van de leerkracht of op 
verzoek van de ouders zullen plaatsvinden.  
 
Op vrijdag 26 januari kunt u, indien van toepassing, van de 
leerkracht van uw kind een uitnodiging ontvangen voor 
een gesprek. Vervolgens kunt u een tijdslot reserveren 



 

 

  

2 

2

middels een link via Google Drive. Om een tijdslot te kunnen reserveren moet u een 
Google account hebben om het document voor het plannen van de gesprekken te 
kunnen openen. Wij verzoeken u dan ook een Google account aan te maken omdat u 
anders niet in de gelegenheid bent om een tijdslot in het overzicht te boeken. Indien u 
over het bovenstaande vragen heeft verzoek ik u contact op te nemen met de 
groepsleerkracht van uw kind.  
 
We zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen van het Ouderportaal via Social 
Schools. Middels dit portaal kunt u binnenkort inloggen in de digitale klasomgeving van de 
groep van uw kind. Ook de informatie welke u nu nog via de wekelijkse nieuwsbrief per  
e-mail ontvangt zal dan aan het eind van de week middels een nieuwsbrief vanuit het 
Ouderportaal naar u worden verstuurd. Via de bijbehorende App ontvangt u via dit 
portaal ook pushberichten van de leerkracht van uw kind. Dit alles heeft tot doel u beter 
en efficiënter te informeren. Het is de bedoeling dat we met het Ouderportaal eind 
februari van start gaan. U ontvangt hierover binnenkort meer informatie.  
 
De laatste tijd constateren we dat er meer kinderen na schooltijd om uiteenlopende 
redenen op school blijven. We willen u er graag op attenderen dat er door de school na 
schooltijd geen supervisie is geregeld. We verzoeken u dan ook de kinderen tijdig op te 
halen/laten ophalen of zelf goed op uw kinderen te letten als u aanwezig bent op school. 
Indien kinderen na schooltijd op school aanwezig zijn die niet deelnemen aan een 
naschoolse activiteit dan mag er niet gespeeld worden op het speelterrein omdat daar 
NSA activiteiten plaats vinden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Meino Meines Principal HSL 
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Na bijna twee jaar toegewijde en enthousiaste inzet, moeten wij helaas afscheid nemen 
van Esmee Reijngoudt. Esmee vertrekt deze zomer met haar gezin weer terug naar 
Nederland. Wij wensen haar veel plezier en danken haar natuurlijk enorm voor haar inzet 
voor de school!  
 
Dat betekent dat de HSL per 1 maart op zoek is naar een nieuwe vrijwilliger voor onze 
Frontdesk.  
Het gaat om twee dagen per week, namelijk de dinsdag en vrijdag (wisseling van dagen 
eventueel mogelijk), van 8.30 tot 15.30 op dinsdag en 8.30 tot 13:30 op vrijdag.  
De frontdesk medewerker is het eerste aanspreekpunt binnen de school en het 
visitekaartje van de school. Je staat ouders, leerlingen en overige bezoekers te woord. Je 
beantwoordt telefoontjes en e-mails. Je ondersteunt de health coördinator bij de Eerste 
Hulp van leerlingen. Daarnaast ben je onderdeel van de administratie. Je werkt nauw 
samen met de health coördinator, admissions officer, HR officer, facilities coördinator en 
de financiële afdeling. Je verricht algemene administratieve taken, zoals het aannemen 
en verwerken van ziekmeldingen, bijhouden van het kassysteem of het verwerken van 
ingekomen post. 
 
Als frontdesk medewerker heb je goede sociale- en communicatieve vaardigheden, 
zowel in het Nederlands als in het Engels.  
Je bent kind- en klantvriendelijk en integer. Je bent in staat vertrouwelijke en persoonlijke 
informatie over leerlingen, ouders, collega’s, directie, de school of derden op gepaste 
wijze te benaderen. Je kan goed samenwerken in een klein team, bent pro-actief en 
draagt actief bij aan een optimale samenwerking binnen de school. Daarnaast beschik je 
over een flexibel, optimistisch karakter en heb je gevoel voor humor.  
Heb je interesse? Stuur dan een mailtje aan recruitment@hollandseschool.org. Stuur een 
recent CV mee en een onderbouwend mailtje waarom jij gemotiveerd en geschikt bent 
voor deze functie. 
 
Heb je vragen? Neem dan contact op met Frederique van de Poll via 
recruitment@hollandseschool.org of bel haar op 6466-0662. 
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Dear Parents, 
 
As part of the HSL Student Council committee we would 
like to inform you of the upcoming Student Council 
activities and what is required to have a successful year in 
this event. 
 
First of all, Groups 6-8 will partake in this event. Students will 
have the opportunity to learn the following benefits: 
 
 • Community Awareness 
 
 • Leadership Skills 
 
 • Environmental Issues 
 
 • Building Relationships with others 
 
 • Debate Skills 
 
 • Compassion towards each other 
 
 • How to make a difference in society and get involved 
 
 • Responsibility and earning respect. 
 
 Students can use this experience for future International School applications  
           under extra curricular activities 
 

Personal Growth will be benefited. 
 
 
Students will make an application for the following positions: 
 
Each year group will have 2 students representing for a total of 6 students.  
 
 • (1) President (Group 8 only) 
 
 • (1) Vice President (Group 7 or 8)  
 
 • (1) Secretary (Group 6-8)  
 
 • (3) Representatives (Group 6-8) 
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Application Procedure  
 
- Students will first write a letter of intent addressed to the Student Council committee in 
English or Dutch, highlighting their skills and reasons for applying. Letters are to be 
submitted by 3:30pm on 5 February 2018 to their respective English teachers Ms. Saskia or 
Mr. Robert. Based on the number of applications, the Student Council committee may 
make a pre-selection based on the arguments put forth in the application.  
 
- During an assembly on 9 February 2018, Group 6-8 students present their case for the 
position they are running for. Parents are warmly invited to attend. 
 
- After all presentations, there will be an on-the-spot ballot from all Group 6-8 students.  
 
 
Meetings 
 
Half hour meetings will be held every 3-4 weeks, during school time.  
 
 
Students may feel free to approach their respective English teachers with questions. 
 
Kind regards, 
 
Saskia Huntjens and Robert Hennighausen 

 
Loopt u thuis ook wel eens tegen een lastige opvoedsituatie aan? 
Het lijkt ons interessant om ouderbijeenkomsten te organiseren waarbij een gastspreker 
informatie geeft over een actueel opvoedonderwerp. 
Lijkt u dit ook interessant? Graag vernemen wij van u welke onderwerpen u interessant 
zou vinden. 
Uw interesse en de verschillende interessante onderwerpen kunt u vinden in de link 
bijgevoegd aan deze nieuwsbrief. 
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GREAT NEWS ! 

Don’t miss this opportunity as HSL will be organizing their first musical night this coming 
March. 

 
For this special event we are looking for all talented students (even with their family 

members) who can play any kind of instruments. You are most welcome to participate 
and perform in this concert! 

 
Performance Category : solo, duet or group. 

 
Date : 22nd March 2018 (Thursday) 

 
Venue : HSL School Field 

 
Time : 7pm – 8pm 

 
Dress code : Smart / Causal 

 
All participants who are interested in performing for this event can sign up with Miss 

Brenda latest by 7th March 2018. 
 
 

* Please note that only keyboards are provided by the school for the instrument 
performance, any other instruments, children will have to bring themselves 

 



 

 

  

 
  

 

 

 

 

ü DONDERDAG 15 FEBRUARI 

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 5 t/m VRIJDAG 9 FEBRUARI 

OUDERGESPREKKEN 

 

ü VRIJDAG 9 FEBRUARI 

BIG ASSEMBLY GROEP 1/2B 

 

ü MAANDAG 12  T/M WOENSDAG 14 FEBRUARI  

INSERVICE TRAINING STAFF 

o GEEN SCHOOL VOOR DE LEERLINGEN 

 

 


