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Beste ouders,  
 
Vandaag heeft de sportdag op de HSL plaats gevonden. 
We zijn de dag gezamenlijk gestart met een warming up 
op muziek onder leiding van de kinderen van groep 8. De 
groepen 4 t/m 8 zijn de sportdag gestart met een lange 
afstandsloop.  
Alle kinderen waren in teams met verschillende leeftijden 
ingedeeld en ieder team was genoemd naar een 
sportheld. 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. 
 
Op woensdag 8 november zullen de leerlingen van de 
groepen 8 deelnemen aan de jaarlijkse 'Bukit Tinggi 
Friendship Day'. Leerlingen van de GESS, Swiss School, SKIS 
en HSL vormen samen gemengde teams en leren elkaar 
kennen door samen opdrachten uit te voeren, wedstrijden 
tegen elkaar te spelen en de hele dag met elkaar op te 
trekken. Het doel van deze dag is het versterken van de 
onderlinge samenwerking, het leren kennen van de ander 
en het verruimen van de internationale ervaring voor 
iedereen. 
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De AGM vindt plaats op woensdag 8 november. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u 
daar de uitnodiging voor. Tevens vindt u in deze nieuwsbrief informatie over de komende 
oudergesprekken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Meino Meines Principal HSL 

Op dinsdag 21 november en donderdag 23 november worden de 15 minuten gesprekken 
gehouden. Tijdens dit gesprek wordt de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling 
van de leerlingen besproken. Het rapport van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 zal op  
vrijdag 17 november met de kinderen mee naar huis gaan.  
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een invulstrookje voor de oudergesprekken. Op dit strookje 
kunt u uw voorkeur voor een gespreksmoment aangeven. Dit invulstrookje dient u vóór 
woensdag 1 november, 12 uur, in te leveren bij de groepsleerkracht. We streven ernaar, 
waar mogelijk, rekening te houden met uw wensen maar kunnen dit niet garanderen. 
 
U ontvangt vrijdag 10 november een e-mail van de groepsleerkracht wanneer en hoe 
laat u verwacht wordt. Voor leerlingen die remedial teaching krijgen, vallen de 
gesprekken samen met de evaluatie en afronding van de individuele handelingsplannen. 
Hierdoor zullen de remedial teachers automatisch bij deze oudergesprekken aanwezig 
zijn. 
 
Na de schooluren is er geen toezicht voor achterblijvende kinderen. Indien uw kind(eren) 
tijdens het 15 minuten gesprek op school blijft/blijven, vallen zij onder uw 
verantwoordelijkheid en toezicht. Wij stellen dan ook voor om kinderen niet mee te 
brengen tijdens het 15 minuten gesprek. 
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De Hollandse School Limited zoekt voor peuterschool Jip en Janneke een 

Peuterleidster (m/v) 
Parttime 

 
De Hollandse School in Singapore is een Nederlandstalige peuter-/basisschool 
met in totaal 360 leerlingen (60 peuterschool/300 basisschool). De HSL verzorgt 
onderwijs aan kinderen van ouders die in Singapore werkzaam zijn en vaak een 
internationale woonomgeving met zich meebrengen. Het bestuur wordt onder 
meer gevormd door vertegenwoordigers van bedrijven die de school hebben 
opgericht in 1920. 
 
Jip en Janneke is een school voor peuters van 2 tot 4 jaar, die door zowel een 
Engelse leerkracht als een Nederlandse leerkracht in groepen van maximaal 18 
leerlingen worden geleid. Peuterschool Jip en Janneke is onderdeel van de 
Hollandse School Ltd. 
 
De functie is voor 2.5 dag per week. De werktijden zijn van 8.00 - 14.00 uur 
(uitgezonderd verlengde schooldagen). De vakantieperiodes van de HSL zijn 
tevens de vakantiedagen van de leerkrachten, uitgezonderd de eerste week 
en de laatste week van de zomervakantie en de in-service trainingsdagen. 
 
Functie-eisen: 

• Kwalificaties als Sociaal Pedagogisch werker, bevoegd peuterleidster of 
een volledige bevoegdheid tot het geven van onderwijs in het primair 
onderwijs in Nederland/Vlaanderen (SPH/PABO) 

• Ook kandidaten met als achtergrond MWD/Psychologie/Pedagogiek/ 
Sociologie worden uitgenodigd om te solliciteren  

• Het strekt tot aanbeveling als er ervaring is in de peuteropvang 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden in het Engels en Nederlands 

 
Van een kandidaat wordt verwacht dat hij/ zij: 

• Een initiatiefrijk persoon is die het uitdagend vindt om in een 
Nederlands/Engelstalige omgeving te werken 

• Een warme persoonlijkheid is met passie voor het werken met jonge 
kinderen 

 
Verder verwachten we dat de kandidaat een teamplayer is, positief en 
stressbestendig is en beschikt over een flexibel, optimistisch karakter, 
uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en gevoel voor humor. 
 
Arbeidsovereenkomst: 
Een contract tot het einde van het schooljaar (30 juni 2018), met uitzicht op 
verlenging. 
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Beste ouders, 
 

Voor het Sinterklaasfeest zijn we op zoek naar een aantal ouders die het leuk vinden om 
tijdens het Sinterklaasfeest te schminken.  
Dit is altijd een erg gezellige ochtend en voor ontbijt wordt gezorgd! 
 
Zaterdag 18 november:  06.00 – 08.30 uur op de Hollandse School. 
Vrijdag 1 december:  06.00 – 08.30 uur op de Hollandse School. 
 
U kunt zich aanmelden bij juf Barbara: barbaravandebeek@hollandseschool.org 

Zaterdag 18 november 
09.30 – 11.00 uur 

Bayfront South Jetty 
 
Schedule                                                                                                       
08:30 uur: vertrek van de bussen van HC naar BSJ                                                  
10:00 uur: aankomst Sinterklaas                                                                           
11:00 uur: start Sinterklaas feest op de HC                                                
12:30 uur: einde Sinterklaas feest en start van de lunch                                 
            
*HC = Hollandse Club                                                                                
*BSJ = Bayfront South Jetty  
 
Tickets 
Sinterklaas feest op de Hollandse Club (alleen voor kinderen) S$20 pp.   
Return bus transfer( HC-BSJ-HC) (volwassenen en kinderen) S$8 pp. 
Lunch buffet (kinderen 4-10 jaar) S$15 pp. 
Lunch buffet (volwassenen) S$25 pp. 
 
Tickets voor busvervoer en het Sinterklaasfeest kunnen besteld worden via de link in de  
e-mail. Tickets kunnen afgehaald worden: 

• op de Hollandse Club 
o vanaf 6 nov 

• op de HSL 
o op 9, 15 en 16 november 
o 8.00 – 9.00 uur 
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Beste leden/ouders van Hollandse School Limited,   
  
Graag nodigen wij u uit voor de 35e algemene jaarvergadering (Annual General 
Meeting of AGM) van de Hollandse School Limited. De vergadering is op woensdag 8 
november om 20.00 uur op school. Hieronder vindt u de agenda voor de vergadering.  
  
Vanaf 1 november a.s. kunt u, bij de administratie, het accountantsrapport over het 
schooljaar 2016-2017 en het budget voor het schooljaar 2017-2018 inzien. Het bestuur zal 
tijdens de vergadering verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. 
  
Uiteraard is er ook tijd beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. U kunt uw 
vragen tijdens de vergadering stellen, maar het bestuur stelt het op prijs indien u uw 
vragen van te voren per e-mail aan ons doorgeeft (bestuurhsl@hollandseschool.org) of 
aan de Adviesraad (adviesraad@hollandseschool.org). 
  
Uw rol tijdens de vergadering is die als lid van de HSL. U kunt zich als lid voor deelname 
aan de vergadering laten vertegenwoordigen (door een ander lid, maar ook door een 
niet-lid). Voor meer informatie kunt u de statuten inzien, te vinden bij de administratie van 
de HSL. 
  
We sluiten de vergadering af met een borrel. In verband daarmee verzoeken wij u uw 
komst uiterlijk maandag 6 november per reply e-mail aan de administratie door te geven 
(adminhsl@hollandseschool.org).  
  
Wij hopen u te ontmoeten op de AGM.  
  
Met vriendelijke groet,  
Bestuur HSL  
  
Agenda Annual General Meeting Hollandse School Limited  
(Datum: 8 november 2017; 20:00; HSL)  
  

1. Opening 
2. Terugkoppeling vorige AGM 
3. Jaaroverzicht HSL (door Board, Management en Adviesraad) 
4. Financieel overzicht 
5. Bevestiging van nieuwe bestuursleden 
6. AOB & Vragen  
7. Sluiting & Borrel (naar verwachting rond 22:00 uur) 
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Dear Members/Parents of Hollandse School Limited,   
  
We are pleased to invite you for the 35th Annual General Meeting (AGM) of the 
Hollandse School Limited (HSL). The meeting will be held on Wednesday November 8th, 
20:00 hours at school. The agenda for the meeting is provided below.   
  
As of November 1, you will be able to review the Financial Statements of the school year 
2016-2017 and the budget of the school year 2017-2018. These will all be available at the 
administrative office of the school. During the AGM the board will give account of its 
policies.  
  
Obviously, there will be time available to address questions. You can ask your questions 
during the AGM, but the board would appreciate it if you can provide your questions 
beforehand to a representative of the Board (bestuurhsl@hollandseschool.org) or 
Advisory Committee (adviesraad@hollandseschool.org). 
 
Your role during the meeting is one of members of HSL, as described in the company acts. 
Voting rights are conferred on persons registered as member of HSL. Each member can 
appoint a proxy to represent the member during the AGM. The proxy needs not be a 
member of HSL. For more information on this please see the articles of association of the 
HSL available at the administration. 
  
The meeting will be concluded with drinks. Kindly express your interest to attend the 
Annual General Meeting by 6 November (email to adminhsl@hollandseschool.org).  
  
We are looking forward to your presence.  
  
Best regards,  
Board HSL 
  
 Agenda Annual General Meeting Hollandse School Limited  
(Date: November 8, 2017; 20:00h; Location: HSL) 
 

1. Opening 
2. Follow up last AGM 
3. Overview HSL (by Board, Management and Advisory Committee) 
4. Financial overview 
5. Nomination of Governors 
6. AOB & questions 
7. Closing & Drinks (expected at around 22:00 hours) 
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Let’s run 
with 
Santa! 

When: 
 Saturday, 9 December 2017, 7.30 am



Who: 
 Children, parents & teachers



Where:
 The	Promontory	@	Marina	Bay	
	

Registra4on	fee:	Children	S$	32/Adults	S$42	



SCHOOL PHOTOGRAPHS 

Lost your unique Sitting ID?  Ask your school office or contact 
customerservice@pret-a-portrait.sg or + 44 800 021 7626 or Skype: pret-a-portrait 
 

www.pret-a-portrait.net 

 

ON SALE NOW 

10% OFF 
ORDERS PLACED BY 

6 t h  N o v e m b e r  



 

 

  

 
 

 

 

 

ü VRIJDAG 3 NOVEMBER 

ASSEMBLY GROEP 1/2A 

 

ü VRIJDAG 17 NOVEMBER 

RAPPORTEN MEE NAAR HUIS 

 

ü ZATERDAG 18 NOVEMBER  

AANKOMST SINTERKLAAS 09:30 uur 

• Bayfront South Jetty 

 

 

 

 

 

ü WOENSDAG 8 NOVEMBER  

PRESENTATIE NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL 

19:00 uur 

 

ü WOENSDAG 8 NOVEMBER  

o ALGEMENE JAARVERGADERING 

• Q & A 19:30 – 20:00 uur 

• Algemene jaarvergadering  

20:00 – 21:00 uur 

 

 


