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Beste ouders,  
 
De komende week vinden er optionele 
voortgangsgesprekken plaats voor de groepen 1 t/m 7. 
Vandaag ontvangen de ouders van de groepen 3 t/m 7 
een totaaloverzicht van de CITO-scores van de HSL 
basisschool periode. 
Bij dit overzicht kunt u aanvullende informatie vinden over 
de interpretatie van de CITO grafieken en CITO gegevens 
en informatie over de CITO normering. Wanneer er 
opvallendheden zijn in de leerontwikkeling van uw kind of 
wanneer er onduidelijkheden zijn, wordt u door de 
groepsleerkracht uitgenodigd voor een gesprek. Deze 
uitnodigingen zijn vorige week door de groepsleerkracht 
aan de betreffende ouders verstuurd.  
 
Op zaterdag 10 maart organiseren we samen met 
LanguageOne wederom een onderwijsmarkt. Middels 
verschillende workshops kunt u informatie krijgen over de 
terugkeer naar het basisonderwijs en voorgezet onderwijs 
in Nederland. In deze nieuwsbrief vindt u daar meer 
informatie over. Middels de link kunt zich opgeven voor de 
verschillende workshops.   
 
We willen u er graag nogmaals op attenderen dat 
parkeren op de weg van de Swiss View niet is toegestaan. 
Het is hier alléén mogelijk om kinderen af te zetten en op te 
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pikken(drop off/pick up area). Daarnaast verzoeken wij u de parkeerplaats van de HSL 
voor 8.20 uur niet te gebruiken als drop off point in de ochtend. We hebben de laatste tijd 
geconstateerd dat dit vaker gebeurt waardoor in sommige gevallen de bussen worden 
geblokkeerd. Het verzoek is voor het afzetten of oppikken van uw kind(-eren) de  
drop off/pick up area aan de zijkant van de school te gebruiken. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Meino Meines 
Principal HSL 
 
 
 

 

 
Studenten die ingeschreven staan op een school in Singapore hebben de verplichting 
om gevaccineerd te zijn tegen Mazelen en Difterie. Deze inentingen zijn opgenomen in 
het Nederlandse vaccinatieprogramma, maar ook in de meeste internationale 
vaccinatieprogramma’s. 
 
Wij willen alle ouders vragen om een bewijs van vaccinatie tegen Difterie en Mazelen van 
uw ingeschreven kinderen op de Hollandse School aan ons te versturen via email 
naar frontdesk@hollandseschool.org (een kopie van vaccinatiekaart/ gele boekje/ health 
booklet is afdoende) 
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WERELDWIJD THUIS IN NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS 
 

Betreft:	Uitnodiging	Onderwijsmarkt	op	10	maart	2018	

	

	

Beste	ouders	en	leerlingen,	

Keert	u	binnenkort	terug	naar	Nederland	of	België?	Wat	betekent	dit	dan	voor	het	Nederlands	onderwijs	van	

uw	kind(eren)?	Al	uw	vragen	over	Nederlands	vervolgonderwijs	kunt	u	stellen	op	de	onderwijsmarkt	aan	een	

team	van	onderwijs-	en	ervaringsdeskundigen.	

Graag	nodigen	wij	u	uit	voor	de	Onderwijsmarkt	van	LanguageOne en de Hollandse School Limited. 
De	onderwijsmarkt	vindt	plaats	op	zaterdag	10	maart	2018	van	9.00	–	11.00	uur	op	de	Hollandse	School	
Limited,	Bukit	Tinggi	Road	65,	Singapore.	
De	onderwijsmarkt	biedt	informatie	over	de	instroom	naar	basis,	voortgezet	en	hoger	onderwijs	in	Nederland	

en	België.	Daarnaast	is	er	gelegenheid	om	ervaringen	uit	te	wisselen	en	kennis	te	delen.	Alle	ouders	en	ook	de	

leerlingen	uit	het	VO	en	de	bovenbouw	van	het	PO	zijn	van	harte	welkom	op	deze	onderwijsmarkt.	

	

De	volgende	presentaties	worden	door	gastsprekers	verzorgd:	

1. Doorstroom	binnen	het	basisonderwijs.	De	waarde	van	het	onderwijskundig	rapport	en	de	

citorapportage,	door	Eefje	Slegers,	Intern	Begeleider	op	de	Hollandse	School	Limited.	

2. De	aansluiting	van	PO/VO	naar	het	Nederlands	onderwijssysteem	in	het	voortgezet	onderwijs	en	

internationale	onderwijsmogelijkheden	in	Nederland,	door	Inge	Jansen,	docente	Nederlands	op	de	

German	European	School/	LanguageOne	en	Stan	van	Laarhoven,	leerkracht	op	de	Hollandse	School	

Limited.	

3. De	doorstroom	van	het	VO	naar	tertiair	onderwijs,	door	Saar	de	Beaufort,	docente	Nederlands	op	de	

German	European	School/	LanguageOne.	

4. Onderwijs	in	België,	door	Bie	van	Wyngene,	leerkracht	bij	LanguageOne.	

5. IB-diploma	en	vervolgstudies	in	Nederland.	Samenstelling	van	het	vakkenpakket	en	

keuzemogelijkheden	voor	vervolgstudies	in	Nederland	door	Thomas	Walton,	docent	Engels	en	study	

counselor	op	de	German	European	School.			

6. Tweetalig	Voortgezet	Onderwijs	in	Nederland,	door	Chris	Samsom,	locatieleider	LanguageOne	

Singapore.		

Wij	kijken	ernaar	uit	u	te	ontmoeten	op	de	onderwijsmarkt.	

Klik	op	de	link	in	de	e-mail	bij	deze	nieuwsbrief	om	u	aan	te	melden.	
	
Graag	tot	dan!	

	

Met	vriendelijke	groet,	

	

Meino	Meines	 	 	 	 	 	 Chris	Samsom	

principal	HSL	 	 	 	 	 	 Locatieleider	LanguageOne	

directiehsl@hollandseschool.org		 	 	 Chris.samsom@languageone.org	
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GREAT NEWS ! 

Don’t miss this opportunity as HSL will be organizing it’s first musical night this coming 
March. 

 
For this special event we are looking for all talented students (even with their family 

members) who can play any kind of instruments. You are most welcome to participate 
and perform in this concert! 

 
Performance Category : solo, duet or group. 

 
Date : 22nd March 2018 (Thursday) 

 
Venue : HSL School Field 

 
Time : 7pm – 8pm 

 
Dress code : Smart / Causal 

 
All participants who are interested in performing for this event can sign up with  

Miss Brenda latest by 7th March 2018. 
 
 

* Please note that only keyboards are provided by the school for the instrument 
performance, any other instruments, children will have to bring themselves. 

 

 
Volgende week vrijdag 9 februari zijn we als Adviesraad op school voorafgaande aan het 
assembly. We komen graag met meer ouders in contact om beter te begrijpen wat er 
leeft onder de ouders. Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan horen 
we dit graag van u onder het genot van een kopje koffie en een koekje. 
Tevens zijn we er ook na de assembly. U kunt ons vinden bij de koffiehoek vanaf 8.30 uur. 



 

 

  

 
  

 

 

 

ü VRIJDAG 16 FEBRUARI 

PUBLIC HOLIDAY- CHINEES NIEUWJAAR 

o GEEN SCHOOL VOOR DE 

LEERLINGEN 

 

ü MAANDAG 19 FEBRUARI 8.40 – 9.15 UUR 

LION DANCE, CNY CELEBRATION 

 

ü VRIJDAG 20 T/M 23 FEBRUARI 

SCHOOLKAMP GROEP 7 

 

ü ZATERDAG 10 MAART 9.00 – 12.00 UUR 

ONDERWIJSMARKT 

 

 

 

 

ü MAANDAG 5 T/M VRIJDAG 9 FEBRUARI 

OUDERGESPREKKEN 

 

ü VRIJDAG 9 FEBRUARI 

BIG ASSEMBLY GROEP 1/2B 

 

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 


