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Beste ouders,  
 
 
In de afgelopen week zijn artikelen over incidenten met 
kinderen gepubliceerd, waarin wordt beschreven hoe 
studenten van UWC East Campus en Tanglin International 
school zijn benaderd door vreemden en hen hebben 
gevraagd in hun auto te stappen. In alle gevallen namen 
de studenten precies de juiste actie: ze reageerden niet, 
liepen vervolgens weg in de tegenovergestelde richting en 
informeerden zo snel mogelijk een bekende volwassene in 
de buurt. De politie is op de hoogte gebracht en de 
afgelopen dagen is hier het een en ander over 
gepubliceerd in de media. 
 
Wij hebben als school aan het begin van de week ons 
beveiligingsbedrijf Securitas en de guards hiervan op de  
hoogte gebracht. Daarnaast is er ook een gesprek  
geweest met het busbedrijf Woodlands.   
 
Binnen de school wordt er op verschillende manieren en 
afhankelijk van de leeftijd met kinderen gesproken over  
deze voorvallen. Er is in verschillende groepen al over deze 
voorvallen gepraat en ook in de komende dagen zullen we 
op de juiste manier met leerlingen praten over deze  
voorvallen en hen eraan herinneren dat ze nooit op  
dergelijke benaderingen moeten reageren, maar weggaan    
en een bekende volwassene hierover benaderen mocht  
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zoiets voorvallen. Het is daarnaast wellicht ook goed dat u dit zelf met uw kind op  
een gepaste manier thuis bespreekt.  
  
We beschikken verder niet over details van deze incidenten, maar mocht u vragen 
hebben dan kunt natuurlijk altijd contact met mij opnemen.   
 
De klaslokalen op de HSL beschikken allemaal over Interactive Whiteboards en deze 
worden intensief gebruikt tijdens de verschillende lessen. Een aantal borden is aan 
vervanging toe en na grondig onderzoek hebben we in overleg met de Board besloten 
om deze borden te vervangen voor Interactive Touch screens. In 5 verschillende groepen 
zijn deze borden sinds afgelopen maandag in gebruik. Hier zijn we als school erg blij mee 
en deze aanschaf past geheel binnen de ontwikkelingen die we als school hoog in het 
vaandel hebben staan. Ik nodig u dan ook graag uit om eens een kijkje te nemen in een 
van deze groepen (groepen 5a, 5b, 6a, 1/2a en het Engelse lokaal naast de bibliotheek) 
om de borden in bedrijf te zien. 
 
Na ruim 5 jaar werkzaam te zijn geweest als invalkracht en groepsleerkracht op de HSL, 
stopt juf Lottie met ingang van volgende week donderdag helaas met haar 
werkzaamheden. De HSL is juf Lottie zeer erkentelijk voor alles wat zij de afgelopen jaren 
bijgedragen heeft aan de ontwikkeling van de kinderen en de school. Aan het eind van 
het schooljaar zal juf Lottie met haar gezin terugkeren naar Nederland. We wensen juf 
Lottie alvast heel veel geluk en succes bij de volgende stap in haar leven. 
 
De start van de tweede NSA-periode is succesvol verlopen. Er is voor deze komende term 
een aanbod van 39 activiteiten. Daaraan doen 225 kinderen mee. 
 
Volgende week vrijdag, 26 januari wordt er een ‘welkomst assembly’ gehouden waar alle 
groepen van de basisschool bij aanwezig zullen zijn. We verwelkomen dan alle nieuwe 
leerlingen die in januari op de HSL zijn gestart. Tevens vieren we dan ook de verjaardagen 
van de maand januari. U bent daarvoor van harte uitgenodigd.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Meino Meines Principal HSL 
 
 



 

 

  

3 

 

 
De leerlingen die na de kerstvakantie gestart zijn op de HSL zullen tijdens de assembly van 
vrijdag 26 januari worden voorgesteld. Al hun ouders zijn uiteraard hiervoor uitgenodigd.  

 

 
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 via de link in de 
e-mail van deze nieuwsbrief. 

 
Als Adviesraad komen we graag met meer ouders in contact om te horen wat er leeft 
onder de ouders. 
Onder het genot van een kopje koffie en een koekje voorafgaande van een aantal  
assembly’s hopen we u dan ook te spreken. 
 
U kunt ons vinden bij de koffiehoek vanaf 8.30 uur op de volgende dagen; 
26 januari 
9 februari 
3 maart 
20 april 
22 juni 
  
Tot ziens! 
 
Groet, 
 
De Adviesraad 
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In de week van 5 t/m 9 februari vinden de facultatieve oudergesprekken plaats voor alle 
groepen van de basisschool. Het doel van de oudergesprekken is om 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. In principe worden de gesprekken 
uitsluitend gevoerd met de groepsleerkracht. Mocht dit toch gewenst zijn, kan de Intern 
Begeleider en/of Remedial Teacher aansluiten. 
  
Op vrijdag 26 januari kunt u, indien van toepassing, van de leerkracht van uw kind een 
uitnodiging ontvangen voor een gesprek. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen 
van de leerkracht en toch de behoefte voelen om met de leerkracht in gesprek te gaan, 
dan kunt u natuurlijk altijd een afspraak met de leerkracht maken. U kunt dit rechtstreeks 
aan de leerkracht kenbaar maken, persoonlijk of per e-mail tot en met  
maandag 5 februari 12 uur ‘s middags. 
  
Er gaat deze periode geen schriftelijk rapport met de kinderen mee naar huis. De 
groepen 3-7 ontvangen op vrijdag 2 februari een uitdraai van het CITO 
leerlingvolgsysteem. Bij de groepen 2 worden wel de Cito-toets Taal en Rekenen 
afgenomen maar de uitdraai van de resultaten wordt niet meegegeven.  Echter, mocht 
het resultaat op de toetsen aanleiding geven tot een gesprek, wordt u hiervoor 
uitgenodigd door de leerkracht. Groep 8  ontvangt op vrijdag 2 februari een schriftelijke 
weergave van het reeds gegeven advies voor het Voortgezet Onderwijs samen met een 
uitdraai van het CITO leerlingvolgsysteem. 
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Ieder jaar zijn in er in groep 7 ook leerlingen die aan het einde van het schooljaar zullen 
vertrekken naar Nederland of België. Sinds drie jaar wordt voor de kinderen die aan het 
einde van het schooljaar naar Nederland of België gaan de Drempeltest afgenomen. 
Kinderen in groep 7 waarvan voor 25 april 2018 een uitschrijvingsformulier is ontvangen 
krijgen van de school een uitnodiging om aan de Drempeltest mee te doen. Ouders 
ontvangen dan automatisch van de administratie een uitnodiging. De Drempeltest vindt 
medio mei plaats.  
 
Voor de ontvangende basisschool in Nederland of België is de Drempeltest belangrijke 
informatie bij het formuleren van hun uiteindelijke schooladvies.  
 
Kinderen die aan het einde van groep 7 vertrekken naar Nederland/België krijgen ook 
een voorlopige indicatie voor het voortgezet onderwijs van de groepsleerkracht. De 
voorlopige VO-indicatie is niet bedoeld als eindadvies, omdat kinderen zich in groep 8 
nog verder ontwikkelen. Het geeft ouders daarentegen wel al een globaal idee op welke 
scholen voor VO ze zich kunnen oriënteren.  
 
De Drempeltest helpt de groep 7-leerkracht ook met het formuleren van de voorlopige 
VO-indicatie. Zowel de voorlopige VO-indicatie als de uitslag van de Drempeltest worden 
tijdens het laatste rapportgesprek medio juni met de ouders besproken.  
 
De voorlopige VO-indicatie in combinatie met de Drempeltest geeft zowel de ouders als 
ontvangende basisschool voldoende handvatten bij respectievelijk het zoeken naar een 
geschikte school als het formuleren van een uiteindelijk schooladvies.  
 
De Drempeltest kan worden afgenomen door Liane Bom op 25 april 2018. De scoring 
gebeurt extern in Nederland. Onder aan dit artikel volgt een korte beschrijving van de 
Drempeltest. 

De Drempeltest geeft een genuanceerd advies voor het voortgezet onderwijs. De 
Drempeltest richt zich op de aanleg van de leerling (‘wat zit erin’) en geeft vanuit deze 
invalshoek aanvullende informatie op de schoolprestaties (‘wat komt eruit’: de 
schoolvaardigheidstoetsen) en de ervaringen van de docent met de leerling.  
 
De Drempeltest meet de aanleg van de leerlingen op acht gebieden. De resultaten 
worden weergegeven op een schaal van schooltypen voor voortgezet onderwijs.    
 
De Drempeltest wordt afgenomen op papier en duurt ongeveer tweeënhalf uur. De 
scoring gebeurt extern in Nederland. 

 
Meer informatie over de Drempeltest op: 

www.boomtestonderwijs.nl/media/13/drempeltest_ouderleerkrachtbrochure.pdf 
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De GESS Volkswagen Cup is een internationaal indoor voetbal toernooi voor jongens en 
meisje. Er wordt gespeeld in diverse leeftijdsgroepen. 
Voor alle jongens en meisjes die mee willen doen aan dit indoor voetbal toernooi. 
Inschrijven voor het voetbaltoernooi kan via de link (in de bijlage van de nieuwsbrief)  
vóór 1 Februari 2018. 

 
Tijdens het 3e seizoen van de ACSIS zijn er 2 competities.  Een voor de jongens uit groep 3 
en 4 die geboren zijn op of na 1 JUNI 2009 en één voor de groepen 7 en 8 die geboren zijn 
op of na 1 JUNI 2005.  
Vanaf 26 februari  spelen we 8 weken lang op donderdag tegen en bij andere scholen. 
BELANGRIJK! Kinderen die aan NSA voetbal meedoen hebben voorrang! 
Inschrijven voor de ACSIS competitie kan via de link in de bijlage van deze nieuwsbrief. 



 

 

  

 
  

 

 

 

ü MAANDAG 12  T/M WOENSDAG 14 FEBRUARI  

INSERVICE TRAINING STAFF 

o GEEN SCHOOL VOOR DE 

LEERLINGEN 

 

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 VRIJDAG 26 JANUARI 

o BIG ASSEMBLY (GROEP 6b) VERJAARDAGEN 

JANUARI 

VOORSTELLEN NIEUWE LEERLINGEN 

8: 35 uur – 9:15 uur 

 

ü MAANDAG 5 t/m VRIJDAG 9 FEBRUARI 

OUDERGESPREKKEN 

 

 

 

 

 


