
 

Schooljaar 2017 - 2018 

NIEUWSBRIEF 
 

 

Vrijdag 15 december 
18 

INHOUD 
 

Ø Opzegging 3de termijn 
Ø Directie 
Ø Assembly voorstellen nieuwe 

leerlingen 
Ø Nieuwe ouders informatie 

ochtend 
Ø Nieuwe ouders welkom 

comité 
Ø Groep 7 LOOLA kamp 
Ø Bibliotheek vrijwilligers 
Ø Voorstellen 
Ø Expat kamp 
Ø Belangrijke data 
 

BIJLAGE BIJ EMAIL  
Ø Vakantierooster 2018 -2019 

 

1

 Beste ouders, 
 
Afgelopen woensdag en donderdag hebben er twee 
prachtige en sfeervolle kerstvoorstellingen plaatsgevonden 
in de gymzaal. Beide voorstellingen werden druk bezocht 
door ouders en andere familieleden. De kinderen uit groep 
8 hebben de voorstellingen op een erg leuke manier 
gepresenteerd en er samen met de groepen een 
prachtige kerstshow van gemaakt. Op donderdagochtend 
hebben de kinderen van J&J een fijn kerstontbijt gehad en 
‘s avonds hebben de kinderen en de leerkrachten van de 
groepen 1 t/m 8 genoten van de kerstdiners in de klassen. 
In elke groep zag het er prachtig en zeer sfeervol uit en 
konden de leerlingen genieten van een overheerlijk 
kerstmenu. De bediening werd verzorgd door chique 
obers. Hartelijk dank aan iedereen die op welke wijze dan 
ook geholpen heeft om het kerstdiner en ook de andere 
kerstactiviteiten tot een succes te maken. 
 
We kunnen terugkijken op een druk en inspirerend eerste 

Opzegging 3de termijn schooljaar 2017 - 2018 
 

De deadline voor opzegging van de 3de schooltermijn 
(april t/m juni 2018) is 

 
vrijdag 19 januari 2018 
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trimester. Als team zijn we het afgelopen trimester druk bezig geweest met de uitvoering 
van de doelen die in ons Schoolontwikkelingsplan 2017-2018 zijn opgenomen. 
Deze doelen maken deel uit van het Schoolplan 2015-2019. De belangrijkste pijlers waar 
we ons als school op richten zijn het ‘leren zichtbaar maken’, ‘beredeneerd aanbod’ en 
de definitie van leren die als een rode draad door onze onderwijskundige ontwikkelingen 
loopt. Daarnaast is het natuurlijk ook erg belangrijk dat we ontwikkelingen op een juiste 
manier borgen. De implementatie van een nieuwe rekenmethode in de groepen 4 t/m 8 
stond gedurende deze term centraal. In het tweede trimester zullen we ons verder richten 
op de onderwijskundige ontwikkeling en implementatie van de genoemde doelen.  
 
Op maandagochtend 8 januari organiseren wij van 9.00 – 10.00 uur een informatieve 
sessie voor ouders van nieuwe leerlingen. 
Deze bijeenkomst is gericht op het verder informeren van nieuwe ouders over de HSL, 
kennismaken met andere ouders en daarnaast is er natuurlijk ook gelegenheid om vragen 
te stellen. 
 
Het afgelopen weekend heeft een grote groep kinderen, ouders en leerkrachten 
deelgenomen aan de ‘Santa Run’ welke werd georganiseerd door de ‘Make a Wish 
Foundation’. Een prachtig event voor het goede doel waar we met z’n allen met veel 
plezier aan deel hebben genomen. We waren de grootste groep deelnemers aan dit 
event. Zeer zeker voor herhaling vatbaar.  
 
We hebben vanochtend in de afscheids-assembly afscheid genomen van een aantal 
leerlingen en medewerkers van de HSL. Wij wensen deze kinderen en hun ouders heel veel 
succes en leerplezier op hun nieuwe school. Tijdens de assembly hebben we ook stil 
gestaan bij het feit dat Miss Soh Moi 25 jaar in dienst is van de HSL. Een fantastische 
mijlpaal.  
 
In de bjjlage van deze nieuwsbrief vindt u ook het overzicht van de vakanties voor het 
schooljaar 2018-2019. 
 
Namens het team van de HSL en het bestuur wensen wij u prettige feestdagen en een 
fijne kerstvakantie toe en hopen u allen uitgerust en gezond weer terug te zien op 
maandag 8 januari 2018. 
 
Met vriendelijke groet, 
Meino Meines 
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De leerlingen die na de kerstvakantie starten op de HSL zullen op de assembly van vrijdag 
26 januari worden voorgesteld. Al hun ouders zijn uiteraard hiervoor uitgenodigd.  

 

 

Op maandag 8 januari 2018 van 9.00 – 10.00 uur zal er voor de ouders van nieuwe 
leerlingen een informatiebijeenkomst worden gehouden. Deze bijeenkomst is bedoeld 
om aan u verdere praktische informatie te verstrekken en u tevens de mogelijkheid te 
geven vragen te stellen aan de administratie, het management en het nieuwe ouder 
welkom- comité. 
 

 

 
Op woensdag 10 januari organiseert het Welkomst Comité Nieuwe Ouders vanaf 10 uur 
een koffieochtend. Deze vindt plaats op de Hollandse Club (22 Camden Park, Singapore).  
 
Zijn jullie sinds de herfstvakantie nieuw in Singapore, of gaan jullie kinderen voor het eerst 
in januari 2018 naar de Hollandse school, kom dan gezellig langs. 
We kijken ernaar uit jullie te mogen verwelkomen! 
 
Hartelijke groet, 
Inge en Maaike 

 

We willen u van harte uitnodigen voor informatieavond over dit kamp op dinsdag 9 
januari om 7pm. 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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Gezocht: Vrijwillig(st)ers bibliotheek voor de vrijdag. 
 
Het HSL bibliotheekteam bestaat uit 20 vrijwilligers. Door aankomende verhuizingen van 
vrijwilligers zullen er op de vrijdag 2 plekken vrij komen voor nieuwe enthousiaste 
vrijwilligers. 
 
Wanneer te starten: na de Kerstvakantie 
Tijd: Vrijdag van 8:30 tot 13.30 
Taken: Samen met een andere vrijwilligster zorg dragen voor de activiteiten in de 
bibliotheek, in- en uitscannen van de boeken in het bibliotheeksysteem, terug plaatsen 
van de boeken, verwerken van reserveringen, assisteren van de leerlingen en 
leerkrachten. 
 
Heb jij interesse om het team te komen versterken? Stuur dan een berichtje naar Linda 
Dekkers, bibliohsl@hollandseschool.org 

 
Als nieuwe admissions officer stel ik me graag even voor! 
Rinske Bloemendal, getrouwd met Paul en moeder van Tijn en 
Emma. 
Oorspronkelijk uit Brabant, gestudeerd in Amsterdam en in 2006 
het avontuur opgezocht in Singapore. Na 7 geweldige jaren 
begon het te kriebelen en hebben we 3 hele bijzondere jaren 
in Mumbai gehad. Een stad vol tegenstellingen en hectiek. De 
kans bood zich aan terug te gaan naar Singapore, een kans 
die wij met beide handen aangrepen. 
 
In Singapore heb ik in totaal 6 jaar als Medical Receptionist en 

Receptionist Coordinator gewerkt bij de International Medical Clinic, een erg leuke en 
drukke baan met een internationaal karakter. 
 
Vanaf begin januari aan de slag op de HSL, ik heb er erg veel zin in en zie ernaar uit 
iedereen te ontmoeten! 
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Dutch New Year’s Dive in Singapore @13th January 2018 
Brrrrr... Always wanted to join the traditional Dutch New Year’s Dive, only the cold water is 
holding you back? This is your chance to dive into the warm Singapore water!  
What to expect? 
Subscribe at 15:00, the first 100 people receive the real Orange Unox Beanie. the dive will 
start after the opening by The Dutch Embassy of Singapore. 
LanguageOne organizes the Old Dutch Games Tournament between 16:00-18:00. You 
can challenge your father and mother, if they can beat you with ‘spijkerpoepen’?!  
Stay around during the afternoon and evening to catch up with friends with music from 
our own DJ. The drinks will continue till late. For food we serve real Dutch Bitterballen and 
Patatjes Oorlog. Organized by the Dutch Drinks Singapore it should be a guarantee for a 
lively evening!  
How to Join? 
The Dutch New Year's Dive is for free and open for everybody! However, we do like to 
know how many people are keen on joining. Click ‘Going’ on the Facebook Event: 
https://www.facebook.com/events/396243970804273/ to let us know! You don’t have 
Facebook? Just send an email with the first name/last name of the visitors and with Mail 
Subject: Join DNYD to dutchdrinkssingapore@gmail.com 
Time: 15:00 – 22:00 
Location: Bora Bora Beach Club @ Sentosa | Palawan Beach Walk, 098236* 
*Easy to access by car or  Sentosa Express Monorail from Vivo City Mall 
More information: www.facebook.com/DutchDrinksSingapore 
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Expatkamp 
Voor Nederlandse expatkinderen die in het buitenland 

wonen, is er het Expatkamp in Nederland. Door het 

grote succes in 2017 bieden we ook in 2018 twee 

kampen aan. Deze vinden plaats op AMHC Amersfoort 

van 1 t/m 6 juli en van 22 t/m 27 juli. Wel zo handig met 

alle gespreide schoolvakanties over de hele wereld! 

Hier ontmoet je andere expatkinderen en spreek je een 

week lang alleen Nederlands. Superleuk dus!! 

 

 

 

Kinderen van over de hele wereld komen ieder jaar 

speciaal naar Nederland voor dit kamp of combineren 

dit kamp met een langer bezoek. Dit jaarlijks 

terugkerende sport- en taalkamp is voor kinderen van 

6 t/m 17 jaar. Je wordt ingedeeld op leeftijd en je 

eigen niveau van sporten en taal. 

  

 

 

Beide Expatkampen vinden plaats in Amersfoort, centraal 

in Nederland. Hier doen we diverse leuke sporten en 

activiteiten, je krijgt Nederlandse les en je komt meer te 

weten over de Nederlandse gewoontes. Dit zijn de leukste 

weken met gelijkgestemden en nog erg goed voor je 

Nederlands ook! Daarnaast is het natuurlijk hartstikke 

leuk om op een ontspannen en sportieve manier je 

buitenlandse ervaringen te delen met je leeftijdsgenoten. 

De lessen zijn erop afgestemd om het heel gezellig met 

elkaar te hebben en meer over Nederland, de cultuur en de geschiedenis te leren.  

  

 

Je kunt kiezen voor een kamp met overnachting (6 dagen en 5 nachten) of een 

kamp zonder overnachting (iedere dag 9:30-16:30 uur). Meer weten? Kijk op onze 

website. 

 

 

Meer info... 

Het Jeugdjournaal heeft ook een bezoek aan ons gebracht! Bekijk het filmpje via 

deze link. Benieuwd naar de preview voor 2018? Bekijk snel 

de video via deze link!  

http://nationalesportkampen.nl/categorie/expatkamp 
 



 

 

  

 

  

 

 

 

 

ü DINSDAG 9 JANUARI 

o IPC UITJE GROEPEN 4 NAAR 

HAWKERCENTRE 

Groep 4a 11.00 uur – 12.00 uur  

Groep 4b 12:45 uur – 13:45 uur 

 

ü WOENSDAG 10 JANUARI 

o IPC UITJE GROEPEN 1/2 NAAR  

JACOB BALLAS 

8.45 uur – 13.00 uur 

 

ü VRIJDAG 26 JANUARI 

o BIG ASSEMBLY (GROEP 6b) 

VERJAARDAGEN JANUARI 

VOORSTELLEN NIEUWE LEERLINGEN 

8: 35 uur – 9:35 uur 

 

ü VRIJDAG 15 DECEMBER 2017 t/m ZONDAG 7 

JANUARI 2018 

o KERSTVAKANTIE 

 

ü MAANDAG 8 JANUARI 

o 1STE SCHOOLDAG 2DE TRIMESTER 

 

ü MAANDAG 15 JANUARI 

o START NSA 

 

ü DINSDAG 9 JANUARI 

o GROEP 7 LOOLA KAMP INFORMATIEAVOND 

19.00 uur 

 


