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Beste ouders,  
	
De afgelopen week hebben de informatieavonden 
voor de groepen 1 t/m 8 op de HSL plaatsgevonden 
en hebben wij vele ouders mogen begroeten. Tijdens 
deze avonden is er door de leerkrachten informatie 
gegeven over het Nederlandse en Engelse 
curriculum, het IPC en de leerdoelen, die voor uw 
kind gedurende dit schooljaar centraal zullen staan. 
Daarnaast is er ook veel praktische informatie 
gegeven. We hopen dat u middels deze avonden 
een goed beeld heeft gekregen wat er van uw 
kind(eren) dit schooljaar wordt verwacht. Indien u 
nog vragen heeft dan is het natuurlijk altijd mogelijk 
om contact op te nemen met de leerkracht van uw 
kind.  

 

In het kader van de actie voor de slachtoffers van de 
aardbeving op Lombok zijn vele boeken verkocht. 
We kunnen u melden dat er een prachtig bedrag 
van $881 door de kinderen bijeen is gebracht. Tijdens 
de assembly van vrijdagochtend is dit bedrag ook 
aan de kinderen bekend gemaakt. Myrthe, Jill en 
Annabel hebben daarnaast door een persoonlijke 
actie het fantastische bedrag van $441 opgehaald. 
Met z’n allen is er in korte tijd een fantastisch bedrag 
opgehaald welke direct ten goede komt aan de 
inwoners van het getroffen gebied op Lombok.  

Na ruim 2.5 jaar werkzaam te zijn als part-time 
groepsleerkracht in de onderbouw, heeft juf Joleen 
Boot aangegeven aan het eind van de eerste term 
haar werkzaamheden op de HSL te beëindigen. Juf 



Joleen gaat samen met haar kinderen in december 
terug naar Nederland. De HSL is juf Joleen zeer 
erkentelijk voor alles wat zij de afgelopen jaren heeft 
bijgedragen aan het onderwijs en de ontwikkeling 
van de kinderen op de HSL. We wensen juf Joleen en 
haar gezin alvast heel veel geluk en succes bij de 
volgende stap in haar leven.  

Met vriendelijke groet,  

Meino Meines  

Principal HSL 

	


