
Beste ouders,  
 
De eerste schoolweek van het schooljaar 2018 - 2019 zit er weer op. 
Afgelopen zondag vond de start van het nieuwe schooljaar plaats 
tijdens de Open Dag. Een goed moment voor de kinderen om hun 
klasgenoten en de nieuwe juf of meester te ontmoeten. Gezien de 
vele blije gezichten van zowel kinderen als ouders tijdens deze dag, 
heeft dat zeker aan de verwachting voldaan.  

De kinderen hebben de afgelopen week kennis gemaakt met de 
groeps- en vakleerkrachten en ook is samen met de leerlingen 
besproken wat belangrijk is als het gaat om persoonlijke doelen, regels 
en gedrag in de klas en op school, zodat wij met elkaar op een 
respectvolle en veilige manier op de HSL kunnen werken en spelen.  

Tijdens de ‘welkom assembly’ op vrijdagochtend hebben wij met z’n 
allen kennis gemaakt met de nieuwe leerlingen op de HSL. De nieuwe 
leerlingen en leerkrachten voelen zich naar het laat aanzien al goed 
thuis op de HSL.  

Informatie betreffende het NSA aanbod (naschoolse activiteiten) 
wordt op maandag 27 augustus met u gedeeld. U ontvangt dan een 
e-mail met een link naar de NSA website. De activiteiten starten op 17 
september en lopen door tot 30 november 2018. Als school proberen 
wij een gevarieerd aanbod van activiteiten aan te bieden.  

De assembly’s zullen dit schooljaar op vrijdag om 8.35 uur plaatsvinden. 
De eerstvolgende assembly staat gepland voor vrijdag 31 augustus en 
zal worden verzorgd door groep 5a. Tevens vieren we dan de 
verjaardagen van leerlingen en leerkrachten die in deze maand jarig 
zijn geweest.  

Als school hebben wij veiligheid hoog in het vaandel staan. Graag 
willen wij onder de aandacht brengen dat ouders en kinderen die op 
school aankomen met een taxi of met eigen vervoer ook kunnen 
stoppen langs Swiss View (drop off zone bij de trap), zodat 
binnenkomende bussen niet worden geblokkeerd. Om ervoor te 
zorgen dat ook jonge kinderen veilig op school aankomen is bij deze 
'drop off' zone ook een guard gesitueerd. Het parkeren van uw auto 
op de parkeerplaats van de HSL is niet toegestaan.  

U zult op korte termijn via Social Schools informatie over de rapport- en 
gesprekkencyclus voor dit schooljaar ontvangen. Het verzoek is deze 
informatie zorgvuldig te lezen zodat u tijdig op de hoogte bent van de 
verschillende gesprekken die gedurende het schooljaar plaatsvinden.  

Met vriendelijke groet,  



Meino Meines 

	


