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Beste ouders,  
 
Na een fantastische intocht van Sinterklaas vorige week bij 
Marina Bay Sands is de HSL afgelopen week in een 
gezellige sinterklaassfeer gebracht. Volgende week wordt 
een belangrijke week, want dan verwelkomen we 
Sinterklaas op vrijdag 1 december op school. 
Traditiegetrouw zal hij de hele dag besteden aan het 
bezoeken van de HSL. Alle leerlingen en personeelsleden 
kijken weer uit naar een mooie en gezellige dag. Voor 
ouders is het mogelijk de aankomst en ontvangst tot 9.15 
uur mee te maken. Het is echter niet mogelijk om aanwezig 
te zijn bij de Sinterklaas activiteiten in de klas. 
 
De Nederlandse ambassadeur, mevrouw Vonno heeft voor 
de kinderen van de groepen 1 t/m 8 van de HSL een 
tekenwedstrijd uitgeschreven. Sinds haar aantreden als 
ambassadeur in Singapore heeft ze aangegeven zich o.a. 
te willen inzetten om de mogelijkheden tot veilig fietsen in 
Singapore te vergroten/verbeteren. Het is de bedoeling 
dat kinderen van de groepen 1 t/m 8 een tekening maken 
in het kader van het thema fietsen. Aan de hand van een 
filmpje heeft ze deze wedstrijd uitgelegd aan de kinderen. 
Ze mogen een tekening op een A4 papier maken en 
daarbij gebruik maken van kleurpotloden, stiften, verf of 
ander tekenmateriaal. Het gaat met name om creativiteit 
en originaliteit. De wedstrijd loopt tot en met vrijdag 1 
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december. Op 5 december zal de jury per parallelgroep een winnaar uitkiezen. De 
winnaars zullen worden uitgenodigd op de residentie van de ambassadeur.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Meino Meines Principal HSL 
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Ieder jaar zijn in er in groep 7 leerlingen die aan het einde van het schooljaar zullen 
vertrekken naar Nederland of België. Sinds drie jaar wordt voor de kinderen die aan het 
einde van het schooljaar naar Nederland of België gaan de Drempeltest afgenomen. 
Kinderen in groep 7 waarvan vóór 25 april 2018 een uitschrijvingsformulier is ontvangen 
krijgen van de school een uitnodiging om aan de Drempeltest mee te doen. Ouders 
ontvangen dan automatisch van de administratie een uitnodiging. De Drempeltest vindt 
medio mei plaats.  
 
Voor de ontvangende basisschool in Nederland of België is de Drempeltest belangrijke 
informatie bij het formuleren van hun uiteindelijke schooladvies.  
 
Kinderen die aan het einde van groep 7 vertrekken naar Nederland of België krijgen ook 
een voorlopige indicatie voor het voortgezet onderwijs van de groepsleerkracht. De 
Drempeltest helpt de groep 7-leerkracht met het formuleren van de voorlopige VO-
indicatie. Deze voorlopige VO-indicatie is niet bedoeld als eindadvies, omdat kinderen 
zich in groep 8 nog verder ontwikkelen. Zowel de voorlopige VO-indicatie als de uitslag 
van de Drempeltest worden tijdens het laatste rapportgesprek medio juni met de ouders 
besproken.  
 
De voorlopige VO-indicatie in combinatie met de Drempeltest geeft zowel de ouders als 
de ontvangende basisschool voldoende handvatten bij respectievelijk het zoeken naar 
een geschikte school als het formuleren van een uiteindelijk schooladvies.  
 
De Drempeltest wordt afgenomen door Liane Bom op 25 april 2018. De scoring gebeurt 
extern in Nederland. Onder aan dit artikel volgt een korte beschrijving van de 
Drempeltest. 
 

 
De Drempeltest 
De Drempeltest geeft een genuanceerd advies voor het voortgezet onderwijs. De Drempeltest 
richt zich op de aanleg van de leerling (‘wat zit erin’) en geeft vanuit deze invalshoek 
aanvullende informatie op de schoolprestaties (‘wat komt eruit’: de 
schoolvaardigheidstoetsen) en de ervaringen van de docent met de leerling.  
 
De Drempeltest meet de aanleg van de leerlingen op acht gebieden. De resultaten worden 
weergegeven op een schaal van schooltypen voor voortgezet onderwijs.    
 
De Drempeltest wordt schriftelijk afgenomen en duurt ongeveer tweeënhalf uur. De scoring 
gebeurt extern in Nederland. 
 
Meer informatie over de Drempeltest op: 
www.boomtestonderwijs.nl/media/13/drempeltest_ouderleerkrachtbrochure.pdf 



 

 

  

4 

De eerste termijn voor de naschoolse activiteiten is bijna afgelopen: de laatste lessen 
zullen de komende week zijn. Dit houdt in dat de laatste NSA van term 1 op vrijdag 1 
december plaatsvindt.  
 
Indien uw kind momenteel deelneemt aan een NSA, betekent dit dat hij/zij vanaf 
maandag 4 december weer op de reguliere tijdstippen klaar is met school: 
 
Maandag t/m donderdag: 
Groep 1/2:  2:30 pm  
Groep 3-8: 3:30 pm 
Vrijdag: 1:30 pm 
 
Dit geldt ook voor Jip en Janneke-kinderen die meedoen met Tinytots:  
op 8 en 15 december zijn de kinderen dus om 12:00 pm klaar met school. 
 
Voor leerlingen met een bus contract geldt uiteraard dat zij met hun reguliere bus naar 
huis gaan, in plaats van de NSA bus. 
 
De inschrijving voor term 2 zal in de eerste week van december plaatsvinden, hiervoor 
wordt u op 4 december uitgenodigd per email.  
 

 
Wij ontvingen een brief van de Health Promotion Board over een recent geval van 
Difterie in Singapore. Voor nadere informatie hieromtrent vindt u de brief van de Health 
Promotion Board als bijlage. 
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Voor de komende evenementen is er vrijstelling voor het parkeren 
langs Bukit Tinggi Road: 
 
Sinterklaas 

•  Vrijdag 1 december 7.30 am- 12.00 am 
 

Kerstmis 
•  Woensdag 13 december 7.30 am – 12.00 am 
•  Donderdag14 december 7.30 am - 12.00 am 

 
 
Bukit Tinggi Road 
De LTA heeft bij uitzondering toestemming gegeven om op bovenstaande dagen te 
parkeren tussen 8.00 – 13.00 uur aan Bukit Tinggi Road. 
Volgens de lokale wetgeving omtrent verkeer - Only on one side of Bukit Tinggi Road in 
the direction of Swiss Club Link between lamp post no.11 and no.12 and lamp post 
no.16 and no.19. There shall also be strictly NO PARKING: a) At road bends and 
entrances or exits of any other premises (inclusive of your own premises) or car parks. b) 
Within 3 meters of a fire hydrant, 6 meters of a road junction, 9 meters of a bus stop 
and 50 meters of the pedestrian crossing. c) Abreast to another vehicle. d) On any 
grass verge and footway. e) Against the direction of the traffic flow or not parallel to 
the road kerb.). 

 
Omwille van de verwachte drukte adviseren wij u echter om te carpoolen of met het 
openbaar vervoer te komen. 

GEZOCHT, GEZOCHT, GEZOCHT!! 
Handige vaders of moeders in het bezit van een naaimachine.  
Wij hebben prachtige nieuwe kersttafelkleden maar deze moeten nog worden 
omgezoomd.  
Nu zijn wij op zoek naar ouders die ons daarbij kunnen helpen.. 
Bij de administratie kunt u aangeven dat u mee wilt helpen. 
 
Alvast bedankt! 
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Ondanks dat we nog volop bezig zijn met alle Sinterklaasactiviteiten, is ook de Kerst-
organisatie alweer in volle gang. Middels deze brief willen wij u vast informeren over de 
kerstactiviteiten die in de laatste twee weken (4 – 15 december) voor de vakantie zullen 
plaatsvinden. Op alle dagen zijn de begin en eindtijden gedurende de dag zoals 
gewoonlijk. Op donderdag wordt het kerstdiner aan het begin van de avond 
georganiseerd.  
 
Muzikale kerst-optredens door kinderen buiten 
Op maandag 11 en dinsdag 12 december tussen 8.10 en 8.30 mogen de kinderen een 
instrumentaal kerstlied ten gehore brengen op het open podium buiten. Dit mag solo of 
met meerdere kinderen tegelijk. Kinderen die graag mee willen doen mogen zich voor 4 
december inschrijven bij Juf Brenda. De kinderen mogen dit thuis voorbereiden. Juf 
Brenda kan, indien gewenst, ook even met de kinderen oefenen. Hier kunt u ook meer 
over lezen in deze nieuwsbrief.  
 
Kerstkoor 
Op woensdag 13 december tussen 8.15 en 8.25 zal de staff van de HSL enkele 
kerstliederen ten gehore brengen in een spetterend optreden.  
 
Kerstwensboom 
Vanaf woensdag 6 december zal er in de entree van de school weer een speciale 
‘kerstwensboom’ staan. Bij de boom staat een schaal met sterren. De kinderen mogen 
op de ster een wens voor een ander schrijven. De ster kunnen zij kopen voor het 
symbolische bedrag van 1 dollar.  Door middel van deze kerstboom wordt voor de 
kinderen duidelijk hoe belangrijk het is om elkaar iets goeds te wensen. De opbrengsten 
van deze kerstboom gaat dit jaar naar ‘Heart for Sumba’ en ‘Children of Sok Sabay’.  
 
Kerstviering Jip en Janneke                                                                                                       
Donderdag 14 december is er voor de leerlingen van Jip en Janneke een kerstviering 
gepland. Om 9.00 uur gaan ze met z’n allen kijken naar de kerstvoorstelling op de 
basisschool. Nadien gaan ze met de leerkrachten naar hun eigen groep waar ze kunnen 
genieten van een lekker kerstbuffet. Uiteraard zijn alle kinderen van harte uitgenodigd die 
dag, ook al is het niet hun reguliere schooldag. Wilt u er rekening mee houden dat 
wanneer het niet de reguliere schooldag van uw kind is, er geen gebruik gemaakt kan 
worden van de schoolbus. 
De kinderen  hoeven die dag dus geen snack mee te nemen, wel graag een waterfles.  
Wij verheugen ons op een gezellige kerstochtend! 
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Date : Monday, 11th and Tuesday, 12th December 2017 
 

Venue: School Entrance 
 

Time: 8.10am – 8.30am 
 
Come join in the fun by singing a Christmas jingle or play a Christmas tune on an 
instrument, either solo or in group and celebrate Christmas at the HSL with us 
this coming December!  
 
*Interested participants can come see me (Miss Brenda/Music) during 
school hours to sign up for the event before 4th December 2017. 
 
 

2

Kerstviering 
Dit jaar zullen wij de Kerstoptredens weer op twee verschillende dagen houden, en wel 
op woensdag 13 december en op donderdag 14 december van 9.00 tot 10.00 uur.  
woensdag  13 december: 1/2a, 1/2b, 3a, 4b, 5a, 6b, 7a 
donderdag 14 december: 1/2c, 1/2d, 3b, 4a, 5b, 6a, 7b, 8 
Iedere groep verzorgt zijn eigen optreden.  
Uiteraard bent u van harte uitgenodigd op de dag dat uw zoon of dochter gaat 
optreden. Kom hierbij zoveel mogelijk met het openbaar vervoer, aangezien er beperkte 
parkeermogelijkheden zijn. 
 
Kerstdiner 
Op donderdagavond 14 december komen alle kinderen van de groepen 1 tot 8  
‘s avonds naar school voor het kerstdiner. Vanaf 18.50 uur worden zij in hun klas verwacht 
in hun mooiste feestkleding met hun gerecht. Vanaf 19.00 uur zullen de kinderen in hun 
eigen groep genieten van een Kerstdiner, opgediend door de serveervaders. In de 
tussentijd dat u op uw kind wacht zal er bij Jip en Janneke een warme drank worden 
aangeboden. 
Voor de groepen 1 en 2 kunt u uw kind tussen 19.45 en 20.00 uur ophalen. Om 20.00 uur is 
het kerstdiner ten einde voor alle andere groepen en kunt u uw kind in de klas ophalen.  
 
Laatste dag van term 1 
Op vrijdag 15 december zal de afscheidsassembly plaatsvinden. Op vrijdag gaan alle 
kinderen op de normale tijd naar huis (13.30 uur) en dan begint de kerstvakantie.  
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If your child is anywhere between the age of 2 – 12 years, we would like to invite you to 
take part in this Parent workshop to familiarise you with the concept of building Language 
Skills with Lego Play at HSL on 29th November at : 
2:30 pm if your child is in group 1 or 2  
3:30 pm if your child is in group 3, 4 or 5. 
 
Lego Play is a unique way of learning a language that inspires students to collaborate 
while creating and communicating their stories. It is an innovative way of learning a wide 
range of essential skills, such as: 
 
• Literacy skills (age-appropriate). 
• Communication skills, including confidence building and presentation capabilities 
(age-appropriate). 
• Collaboration skills and pupils’ ability to work in teams.  
• Problem-solving skills with objects and with team-members 
• Comprehension skills and enabling pupils to compose new stories or analyse existing 
ones. 
 
Sign-up for this free of cost introductory workshop by clicking on the link in the email, no 
later than 25th November 
 
Max participants allowed are 9 and the workshop will only proceed if we have a minimum 
of 5 sign-ups. 
 
For more information, feel free to contact us per email at info@raisingenglish.com   



 

 

  

 
  

 

 

 

 

ü WOENSDAG 13 DECEMBER 

o KERSTKOOR 8.15 - 8.25 uur 

o KERSTVIERING 9.00 – 10.00 uur 

§ 1/2a, 1/2b, 3a, 4b, 5a, 6b en 7a 

 

ü DONDERDAG 14 DECEMBER 

o KERSTVIERING 9.00 – 10.00 uur 

• 1/2c, 1/2d, 3b, 3c, 4a, 5b, 6a, 7b en 8 

• KERSTDINER ALLE GROEPEN – 18.50 uur 

 

ü VRIJDAG 15 DECEMBER 

o AFSCHEIDSASSEMBLY 8.35 uur 

o 13.30 uur KERSTVAKANTIE 

 

 

ü VRIJDAG 1 DECEMBER 

SINTERKLAAS OP DE HSL 

o VOOR OUDERS VAN 8.30 TOT 9.15 uur 

 

ü DINSDAG 5 DECEMBER 

o OPRUIMEN SINTERKLAASVERSIERING  

15.45 uur 

o KERSTVERSIERING AANBRENGEN 19.30 uur 

 

ü VANAF DINSDAG 6 DECEMBER 

o KERSTWENSBOOM 

 

 

 

 

 

 


