
 

 
 

Beste ouders,  
 
De Algemene Ledenvergadering (AGM) vindt woensdag 7 november om 
20.00 uur plaats op de HSL. Wij hopen u natuurlijk op de AGM te mogen 
begroeten. Tijdens deze vergadering zullen de Board, Adviesraad en het MT u 
inlichten over het afgelopen schooljaar op beleids-, organisatorisch en 
financieel niveau. Voorafgaand aan deze AGM is er tijd om onderwijs 
gerelateerde vragen te stellen. Tijdens deze 'Q&A'-sessie kunt u vragen stellen, 
waar wij als MT, Board en AR dan op in zullen gaan. Afsluitend is er een 
gezellig samenzijn, onder het genot van een drankje.  

Na vijf en half jaar werkzaam te zijn geweest op de HSL heeft juf Regine 
aangegeven haar werkzaamheden op de HSL te beëindigen. De HSL is haar 
zeer erkentelijk voor de bijdrage die zij in haar rol als Remedial Teacher en 
leerkracht heeft vervuld. Als school moeten we helaas afscheid nemen van 
een gepassioneerde leerkracht met hart voor kinderen en een passie voor 
onderwijs. Wij wensen juf Regine en haar gezin heel veel geluk en succes in 
Nederland. Als HSL streven we er natuurlijk naar om deze vacature op korte 
termijn in te vullen. De continuïteit van de zorg aan de kinderen en kwaliteit 
van de Remedial Teaching staat natuurlijk in dit proces voorop.  

Afgelopen vrijdag heeft de sportdag op de HSL plaatsgevonden. We zijn 
gezamenlijk gestart met het losmaken van alle spieren middels een goede 
warming up. Daarna kon de sportdag voor alle groepen echt beginnen. De 
kinderen waren in teams met verschillende leeftijden ingedeeld. Het met 
elkaar beleven van de sportonderdelen en het elkaar daarbij ondersteunen 
was prachtig om te zien. Er werd dan ook met volle toewijding met elkaar 
gesport. Plezier stond daarbij voorop! Al met al een prachtige dag waar 
zowel de kinderen als de leerkrachten volop van hebben genoten. We willen 
graag de sportdagcommissie en alle ouders die bij de sportdag betrokken 
zijn geweest hartelijk bedanken.  

Sinterklaas en zijn Pieten komen op zaterdag 17 november in Singapore aan. 
Binnenkort ontvangt u daar meer informatie over.  

Met vriendelijke groet,  

Meino Meines  

Principal HSL 


