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BIJLAGE BIJ EMAIL  
 

 
Beste ouders,  
 
De kinderen hebben vandaag genoten van de aankomst 
van Sinterklaas en de Pieten op de HSL. De pietenband 
bracht de sfeer er vanaf 8.30 uur goed in. Met elkaar 
hebben we sinterklaasliedjes gezongen en vele kinderen 
hebben met de Pieten kunnen dansen. Bij aankomst op de 
HSL heeft Sinterklaas op het speelterrein een rondje op een 
elektrische Riksja gemaakt samen met een aantal pieten. I-
Piet en Luchtballonpiet arriveerden gelukkig ook op tijd op 
school, zodat het sinterklaasfeest in de klassen van start 
kon gaan.   
Met veel plezier heeft Sinterklaas, samen met zijn Pieten 
vervolgens een bezoek aan de verschillende groepen 
gebracht. Al met al een prachtige dag waar zowel 
kinderen als volwassenen volop van hebben genoten. We 
willen iedereen die, op welke manier dan ook, betrokken 
was bij de sinterklaasactiviteiten hartelijk bedanken voor 
hun bijdrage. We wensen u allen een gezellige 
sinterklaasviering toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
Meino Meines  
Principal HSL 
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De eerste term van de naschoolse activiteiten zit erop, de laatste activiteit heeft 
vandaag plaatsgevonden. Dat betekent dat we weer uitkijken naar term 2.  Alle ouders 
van kinderen op de basisschool ontvangen op maandag 4 december 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 inloggegevens voor uw familie om de NSA-web portal te kunnen 
gebruiken. Ouders van kinderen op Jip en Janneke ontvangen een aparte email voor de 
registratie, die niet via de portal verloopt.  
 
Op de NSA-web portal vindt u alle praktische informatie over het gehele programma en 
instructies betreffende de registratie. Aan de deelname aan het programma worden 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 5 december nog geen e-mail heeft ontvangen, neemt u dan 
contact op met nsa@hollandseschool.org. Dit emailadres kan ook gebruikt worden indien 
u een andere storing ondervindt bij het registreren van uw kinderen. 
 
De registratieperiode start op maandag 4 december en loopt t/m zondag 10 december. 
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 daarin de bevestiging 
van deelname of annulering van de activiteit (indien van toepassing door te weinig 
animo). Deze definitieve bevestiging zal tevens dienstdoen als factuur. Op maandag 15 
januari 2018 zal het programma van start gaan. 
 
Succes met de registratie en indien u vragen heeft, neem dan contact op via 
nsa@hollandseschool.org. 
 

 
We willen u van harte uitnodigen voor informatieavond over dit kamp op dinsdag 9 
januari om 7.00 uur. Tijdens deze informatieavond zal het programma, de reis en de 
veiligheid besproken worden. Mark van Loo (de oprichter van dit kamp) zal hierbij 
aanwezig zijn.  
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Beste ouders, 
 
Mocht u zich op hebben gegeven voor het opruimen van de Sinterklaasversiering en het 
versieren van de school in Kerstsfeer, hieronder nog even de juiste datum en tijden.  
 
Dinsdag 5 december 2017: 
 
15.45 uur:   opruimen Sinterklaasversiering 
19.30 uur:   versieren van school in Kerstsfeer 
 
Vrijdag 15 December 2017: 
 
9.30 uur(na de afscheids assembly): opruimen Kerstversiering 
 
Hartelijk dank voor uw hulp! We gaan er na een fantastisch sinterklaasfeest, twee mooie 
kerstweken van maken. 

 
Mijn naam is Chantal Kromdijk, moeder van Jayden (5b) en 
Devon (1/2c). 
Afgelopen januari hebben wij vanwege het werk van mijn man 
Michael het mooie Nederland verruild voor het voor ons 
geweldige Singapore.  
 
Sinds afgelopen week ben ik het nieuwe gezicht achter de 
frontdesk. 
Jullie zullen mij hier vooral treffen op de maandag en 
donderdag. 
 
Ik ben blij om als ouder/vrijwilliger betrokken te zijn met de 
Hollandse school en tegelijkertijd mijn steentje bij te kunnen 

dragen voor zowel ouders als personeel van de Hollandse school. 
 
Wie weet tot ziens, 
Chantal 
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Voor de komende evenementen is er vrijstelling voor het parkeren langs Bukit Tinggi Road: 
 
Kerstmis 

•  Woensdag 13 december 7.30 am – 12.00 am 
•  Donderdag14 december 7.30 am - 12.00 am 

 
 
Bukit Tinggi Road 
De LTA heeft bij uitzondering toestemming gegeven om op bovenstaande dagen te 
parkeren tussen 8.00 – 13.00 uur aan Bukit Tinggi Road. 
Volgens de lokale wetgeving omtrent verkeer - Only on one side of Bukit Tinggi Road in 
the direction of Swiss Club Link between lamp post no.11 and no.12 and lamp post 
no.16 and no.19. There shall also be strictly NO PARKING: a) At road bends and 
entrances or exits of any other premises (inclusive of your own premises) or car parks. b) 
Within 3 meters of a fire hydrant, 6 meters of a road junction, 9 meters of a bus stop 
and 50 meters of the pedestrian crossing. c) Abreast to another vehicle. d) On any 
grass verge and footway. e) Against the direction of the traffic flow or not parallel to 
the road kerb.). 

 
Omwille van de verwachte drukte adviseren wij u echter om te carpoolen of met het 
openbaar vervoer te komen. 



 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

ü DONDERDAG 14 DECEMBER 

o KERSTVIERING 9.00 – 10.00 uur 

• 1/2c, 1/2d, 3b, 3c, 4a, 5b, 6a, 7b en 8 

• KERSTDINER ALLE GROEPEN – 18.50 uur 

 

ü VRIJDAG 15 DECEMBER 

o AFSCHEIDSASSEMBLY 8.35 uur 

o OPRUIMEN KERSTVERSIERING 9.30 uur 

o KERSTVAKANTIE 13.30 uur 

 

ü DINSDAG 9 JANUARI 

o GROEP 7 LOOLA KAMP 

INFORMATIEAVOND 19.00 uur. 

 

 

ü DINSDAG 5 DECEMBER 

o OPRUIMEN SINTERKLAASVERSIERING  

15.45 uur 

o KERSTVERSIERING AANBRENGEN 19.30 uur 

 

ü VANAF WOENSDAG 6 DECEMBER 

o KERSTWENSBOOM 

 

ü WOENSDAG 13 DECEMBER 

o KERSTKOOR 8.15 - 8.25 uur 

o KERSTVIERING 9.00 – 10.00 uur 

§ 1/2a, 1/2b, 3a, 4b, 5a, 6b en 7a 

 

 

 

 


