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Beste ouders,  
 
De afgelopen week zijn er in het kader van de 
kinderboekenweek tal van activiteiten georganiseerd. De 
kinderboekenschrijver Chris Vegter is deze week en 
komende week op de HSL. Zang, toneel, voorlezen en 
vertellen zijn facetten die in zijn klassenbezoeken centraal 
staan met als doel het lezen te promoten. Volgende week 
woensdag wordt de kinderboekenweek tijdens de 
assembly afgesloten. De winnaars van de voorleeswedstrijd 
(groepen 4 t/m 8) zullen dan een stuk uit het door hen 
gekozen boek voorlezen.   
 
Afgelopen donderdag, op de dag van de leerkracht, is er 
op 90% van de Nederlandse basisscholen gestaakt in het 
kader van verbetering van de werkomstandigheden, 
waaronder de werkdruk en verbetering van de salarissen. 
Als HSL team ondersteunen we deze staking, #PO in actie, 
en maken dit kenbaar door de posters die in de school zijn 
opgehangen.  
 
De AGM vindt plaats op woensdag 8 november. 
Binnenkort zult u daarover meer informatie ontvangen in 
de nieuwsbrief. De avond start om 19.00 uur met een 
tweetal presentaties over Learning Support op de HSL en 
een bijeenkomst over NT2 (Nederlandse taalontwikkeling 
bij meertalige kinderen). Om 19.30 uur is er gelegenheid 
om vragen te stellen voorafgaand aan de AGM. De AGM 
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start om 20.00 uur.  
 
De filmavond voor de kinderen in groep 6, 7 en 8 was gisteravond een groot succes. 
Aanstaande woensdag 11 oktober vindt op de HSL de filmavond plaats voor de kinderen 
van de groepen 3, 4 en 5. De film ‘Uilenbal’ start om 18.30 uur in de gymzaal van de HSL.   
 
Met vriendelijke groet,  
Meino Meines  
Principal HSL 

1

 

 
Kinderboekenschrijver Chris Vegter heeft de afgelopen 
dagen workshops verzorgd voor de leerlingen. Ook 
volgende week is Chris Vegter er nog op maandag en 
dinsdag om de kinderen te enthousiasmeren voor het 
lezen en ze mee te nemen op avontuur tijdens een 
mooie interactieve voorstelling. 
 
De leerlingen hebben genoten van zijn verhalen en 
liedjes.  

 
Vanaf maandag is het mogelijk om boeken van Chris Vegter te bestellen via de Hollandse 
school.  
Onderstaande boeken zijn te verkrijgen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 SGD 23 (paperback)    SGD 25 (paperback)    SGD 25 (hardcover)   SGD 25 (hardcover) 
 
De boeken zijn te bestellen tot 27 oktober via de de link in de e-mail. Na uw bestelling via 
google docs krijgt u een factuur via e-mail. Alle boeken worden in Nederland besteld. Prijs 
is inclusief verzending naar Singapore. De boeken kunnen na levering opgehaald worden 
op school.  
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Afgelopen week heeft de boekenmarkt plaatsgevonden. Er is een mooi bedrag van 
maar liefst 358 sgd opgehaald voor Heart voor Sumba en Sok Sabay. 

 

 

 
 
De bestelling van de Sinterklaas lekkernijen dient uiterlijk maandag 9 oktober 2017 
ingevuld te zijn en de kosten voor uw bestelling dienen contant betaald te worden bij de 
administratie van school. Bestellingen die op maandag 9 oktober 2017 om 16:00 uur niet 
zijn afgerekend, kunnen helaas niet worden meegenomen in de bestelling. 
 
Met vriendelijke groet, 
De Sinterklaascommissie HSL (in samenwerking met de Hollandse Club) 

 

 
Elk jaar speelt er tijdens het Sinterklaasfeest op de Hollandse Club  
(zaterdag 18 november 2017) en tijdens het feest op de Hollandse School  
(1 december 2017) een fantastische Sinterklaas band. Helaas is een groot deel van de 
band afgelopen jaar verhuisd en daarom zijn we op zoek naar nieuwe mensen die een 
instrument bespelen en het leuk vinden om deel uit te maken van deze fantastische 
band (vanaf 16 jaar). De band oefent vier avonden op de HSL en één avond op de 
Hollandse Club en staat onder leiding van Cindy Rouwhorst, muziekdocente.  
 
Wie lijkt het leuk om mee te spelen in de Sinterklaasband? Stuur je mail dan z.s.m. naar: 
barbaravandebeek@hollandseschool.org 
 
Namens Sinterklaas en zijn Pieten alvast hartelijk dank! 
 
Met vriendelijke groet, 
De Sinterklaascommissie 



 

 

  

 

 

 

 

 

ü DONDERDAG 12 EN VRIJDAG 13 OKTOBER 

o INSERVICE TRAINING PERSONEEL 

o GEEN SCHOOL VOOR LEERLINGEN 

o GEEN NSA 

 

ü MAANDAG 14 OKTOBER  T/M VRIJDAG 20 

OKTOBER 18.30 UUR 

o HERFSTVAKANTIE 

 

ü VRIJDAG 27 OKTOBER  

SPORTDAG 

 

 

 

ü MAANDAG 9 OKTOBER 

o UITERSTE DATUM BETALEN SINTERKLAAS 

LEKKERNIJEN 

 

ü WOENSDAG 11 OKTOBER 08.35 UUR 

o ASSEMBLY GROEP 4B 

o VIERING JARIGEN OKTOBER 

 

ü WOENSDAG 11 OKTOBER 18.30 UUR 

o MOVIENIGHT groep 3-4-5 

 


