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 Beste ouders, 
 
De afgelopen week hebben de informatieavonden voor 
Jip en Janneke en de groepen 1 t/m 8 op de HSL 
plaatsgevonden en hebben wij vele ouders mogen 
begroeten. Tijdens deze avonden is er door de 
leerkrachten informatie gegeven over het Nederlandse en 
Engelse curriculum, het IPC en de leerdoelen, die voor uw 
kind gedurende dit schooljaar centraal zullen staan. 
Daarnaast is er ook veel praktische informatie gegeven. 
We hopen dat u middels deze avonden een goed beeld 
heeft gekregen wat er van uw kind(eren) dit schooljaar 
wordt verwacht. Indien u nog vragen heeft dan is het 
natuurlijk altijd mogelijk om contact op te nemen met de 
leerkracht van uw kind.  
 
U heeft via een e-mail het verzoek ontvangen om via Docs 
de medische gegevens van uw kind door te geven en het 
formulier ‘parental consent’ in te vullen.  
 

Opzegging 2e termijn schooljaar 2017 - 2018 
 

De deadline voor opzegging van de 2e schooltermijn 
(januari t/m maart 2018) is 

 
vrijdag 8 september 2017 
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Wij verzoeken u deze documenten zo spoedig mogelijk op juiste wijze in te vullen en het 
‘consentformulier’ ondertekend bij de groepsleerkracht in te leveren. Het is erg belangrijk 
dat wij over de correcte contactgegevens van ouders en een derde persoon beschikken. 
Daarnaast ontvangen wij ook graag het formulier van het oudervertelgesprek indien u dat 
nog niet gedaan heeft.  
 
Aanstaande vrijdag is een Public Holiday vanwege de viering van Hari Raya Haji en de 
school is derhalve gesloten.  
 
Wij willen u er verder aan herinneren dat de school gedurende het weekend gesloten is 
voor bezoekers, ouders of leerlingen. Indien uw kind iets vergeten is op school kan dit niet 
worden opgehaald gedurende het weekend. 
 
Met vriendelijke groet, 
Meino Meines 
Principal HSL 

Zoals voorgaande jaren biedt Prêt-a-Portret de mogelijkheid familiefoto’s te laten maken.  

 

 
The latest dates for notice of withdrawal from the school for the school year 2017 – 2018  
are set on: 
 

• Friday 8 September 2017 for the second term 
• Friday 19 January 2018 for the third term 
• Monday 16 April 2018 for the first term of the school year 2018-2019  

 
If notice of withdrawal is not given before or on the stipulated date for notice 
of withdrawal, the HSL will claim the ensuing school term fee. 
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Ieder jaar organiseert de HSL samen met enkele scholen voor het voortgezet onderwijs in 
Singapore informatieavonden. U kunt zich dan een idee vormen van de verschillende scholen 
in Singapore. Dit jaar zijn er informatieavonden van de Overseas Family School (OFS), United 
World Colleges Southeast Asia (UWCSEA), Canadian International School (CIS) en de German 
European School (GESS). Zowel de OFS, UWCSEA als de GESS bieden Nederlands aan als 
onderdeel van hun curriculum. De CIS biedt Nederlands aan als naschoolse activiteit. 
 
De informatiesessies zijn bedoeld voor de ouders en kinderen van groep 8.  

 
1. OFS: Maandag 25 september, 7.00pm. 

Locatie: HSL 
Tevens gaan op woensdag 25 oktober de leerlingen uit groep 8 op excursie naar 
de OFS. 
 

2. UWCSEA: Donderdag 28 september, 7.30 pm. 
Locatie: HSL 

 
3. CIS: Donderdag 28 september, 9.15-11.15 am. 

Locatie: CIS 
Op deze ochtend bezoeken ook de leerlingen van groep 8 de CIS. U bent als 
ouder dan ook van harte welkom op de CIS. Na afloop bestaat de mogelijkheid 
om met de educational admissions coordinator te spreken. Laat u aan de 
groepsleerkracht weten of u interesse heeft?    

 
Met de kinderen gaan we met de bus vanaf school. U als ouder van groep 8 
kunt met deze bus mee. Laat het dan even weten aan de groepsleerkracht. 

 
Adres: Lakeside CIS campus, 7 Jurong West Street 41, Singapore 649414.  
Meeting point: David Foster Auditorium.  

 
4. GESS: Maandag 2 oktober, 7.30pm 

Locatie: HSL 
Tevens gaan op woensdag 1 november de leerlingen uit groep 8 op excursie 
naar de GESS. 



 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

ü DINSDAG 12 EN DONDERDAG 14 SEPTEMBER 

o JIP EN JANNEKE t/m GROEP 8 

OUDERVERTELGESPREKKEN 

 

ü MAANDAG 18 SEPTEMBER 

o START NSA 

 

ü 13, 14 en 15 SEPTEMBER 

o SCHOOLFOTOGRAAF 

ü VRIJDAG 1 SEPTEMBER 

o PUPBLIC HOLIDAY- HARI RAYA HAJI 

 

ü ZONDAG 3 SEPTEMBER 

o UITERSTE INSCHRIJFDATUM NSA 

 

ü 4 SEPTEMBER tot 2 OKTOBER 

o CARPARK SWISS CLUB GESLOTEN 

(HOEK BUKIT TINGGI ROAD EN SWISS 

VIEW) 

 


