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Beste ouders,  
 
We zijn vandaag tijdens de assembly gestart met de 
Kinderboekenweek met het thema ‘Gruwelijk Eng’. De 
leerlingen van groep 7a van juf Renske en juf Femke 
openden de assembly met een optreden waarin werd 
uitgelegd wat het thema van deze week is en wat we de 
komende week allemaal gaan doen in het kader van de 
kinderboekenweek. Daarna volgde door de leerlingen een 
prachtig toneelstuk over een in een moderne versie 
uitgevoerd verhaal over Roodkapje en de wolf door de 
leerlingen. Het verhaal van Harrie en de Heks werd 
vervolgens op een erg leuke manier verteld en gespeeld 
door juf Femke, juf Rosemarie, Mr. Zarius en juf Saskia. De 
assembly werd afgesloten met het gezamenlijk zingen van 
het lied van de Kinderboekenweek 2017 ‘Gruwelijk eng’ 
van Kinderen voor Kinderen. Al met al een prachtig en 
spetterend begin van de kinderboekenweek.  
 
De komende week bezoekt de Nederlandse kinderboeken 
schrijver Chris Vegter de HSL. Hij schrijft boeken en verhalen 
voor leerlingen in de basisschoolleeftijd 
(midden/bovenbouw).  
 
In het kader van de kinderboekenweek zijn er de komende 
week tal van activiteiten georganiseerd, zoals een 
tekenwedstrijd voor de groepen 1 t/m 3 en een 
voorleeswedstrijd voor de kinderen van de  
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groepen 4 t/m 8.  
Woensdag 11 oktober sluiten we de kinderboekenweek middels een assembly af. 
 
Volgende week donderdag 5 oktober vindt de eerste filmavond van dit schooljaar plaats. 
De film ‘Meester Spion’ wordt vertoond in de gymnastiekzaal voor de groepen 6 t/m 8.  
 
Met vriendelijke groet, 
Meino Meines - Principal HSL 
 

 

 
De komende anderhalve week staat de kinderboekenweek centraal op de HSL.  
De verzameling tweedehands boeken is weer aardig gegroeid door donaties. Daarom zal 
er op maandag 2 oktober t/m vrijdag 8 oktober een tweedehands boekenmarkt 
plaatsvinden in de hal van de HSL. De boeken kosten ieder maar $1 en de gehele 
opbrengst van de markt zal worden gedoneerd aan één van de goede doelen die de 
HSL steunt. 
 
Te vinden op de markt: 

• boeken voor kinderen, in het Nederlands en Engels 
• boeken voor volwassenen, in het Nederlands en Engels 

 

 
Voor kinderen die aan het einde van het schooljaar groep 8 van de HSL verlaten hoeft 
geen uitschrijfformulier worden ingevuld door ouders. Uitschrijvingsverklaringen voor deze 
leerlingen worden automatisch gegenereerd door onze administratie en zullen in mei aan 
uw kind worden meegegeven.  
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Het duurt nog even voordat uw kinderen hun schoen gaan zetten en het 
Sinterklaasavond is. Toch zijn wij al druk bezig met de voorbereidingen en willen u hiervan 
mee laten profiteren.  
 
In het buitenland is het soms lastig om aan al het Sinterklaaslekkers te komen, daarom 
willen wij u dit jaar de kans bieden om via de HSL al uw Sinterklaassnoepgoed te 
bestellen. 
 
Maandag 2 oktober 2017 krijgt u in een aparte e-mail de bestellijst doorgestuurd, die u via 
Google docs kunt invullen. Deze bestelling dient uiterlijk maandag 9 oktober 2017 
ingevuld te zijn en de kosten voor uw bestelling dienen contant betaald te worden bij de 
administratie van de school. Bestellingen die op maandag 9 oktober 2017 om 16:00 uur 
niet zijn afgerekend, kunnen helaas niet worden meegenomen in de bestelling. 
 
En nu maar hopen dat iedereen ZOET is geweest…. 
 
Met vriendelijke groet, 
De Sinterklaascommissie HSL (in samenwerking met de HC) 



 

 

  

 
 

 

 

 

ü VRIJDAG 6 OKTOBER 

o VERKLEED NAAR SCHOOL VOOR DE 

KINDERBOEKENWEEk 

 

ü MAANDAG 9 OKTOBER 

o UITERSTE DATUM BETALEN SINTERKLAAS 

LEKKERNIJEN 

 

ü WOENSDAG 11 OKTOBER 18.30 UUR 

MOVIENIGHT groep 3-4-5 

 

ü VRIJDAG 27 OKTOBER  

SPORTDAG 

 

 

ü 4 SEPTEMBER tot 2 OKTOBER 

o CARPARK SWISS CLUB GESLOTEN (HOEK 

BUKIT TINGGI ROAD EN SWISS VIEW) 

 

ü Maandag 2 OKTOBER 19.30 UUR 

(Ouders en leerlingen groep 8) 

o GESS INFORMATIE AVOND 

Locatie: HSL  

 

ü DONDERDAG 5 OKTOBER 18.30 UUR 

MOVIENIGHT groep 6-7-8 


