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Beste ouders,  
 
De kinderen van groep 1/2b hebben vandaag tijdens de 
assembly laten zien hoe het Chinees Nieuwjaar wordt 
gevierd. We hebben genoten van hun optreden. Aan het 
eind van de bijeenkomst hebben de presentaties en 
verkiezingen voor de leerlingenraad plaatsgevonden voor 
de groepen 5 t/m 8.  
Ons gastland Singapore viert dit weekend de start van een 
nieuw jaar. Gong Xi Fa Cai! We gaan het jaar van de hond 
tegemoet. Het Chinees Nieuwjaar wordt traditioneel 
gevierd met drakendansen en leeuwendansen. De 
Chinese Nieuwjaarsperiode eindigt met het 
lantaarnfestival, op de vijftiende dag van het nieuwe jaar. 
Tijdens deze periode verblijft men bij familie en bezoekt 
men familie, vrienden en/of kennissen in de buurt. Op 
school zullen we hier ook aandacht aan besteden. Op 
maandag 19 februari om 8.40 uur zal traditiegetrouw 
de ‘Lion Dance‘ op ons veld worden opgevoerd voor 
leerlingen en ouders. U bent allen van harte welkom.  
 
Het zal u vast en zeker niet ontgaan zijn hoe prachtig de 
ingang en hal van de HSL er op dit moment uitziet. Wij 
willen de cleaning staff en onze administratie hartelijk 
danken voor hun inzet om de school hiervoor in een 
feestelijk jasje te steken. 
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Op de HSL gaan een goede sfeer en optimale onderwijsprestaties hand in hand. We 
streven ernaar dat de leerlingen veel leren en met plezier naar school toe gaan. Als 
school hechten wij veel waarde aan het scheppen van een optimaal leef- en 
werkklimaat. De HSL biedt een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving, waarin 
kinderen uitgedaagd worden om doelgericht te leren en samen te werken. Onderwijs 
wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Om goed 
onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk dat leerkrachten, ouders en leerlingen een 
open houding hebben naar elkaar en eerlijk met elkaar communiceren en vertrouwen in 
elkaar hebben. Om dit te stimuleren heeft de HSL schoolregels opgesteld die de basis 
vormen voor een goed en veilig pedagogisch klimaat.  
De leerlingen, het team en de ouders worden geacht zich aan die gedragsregels te 
houden, zich er verantwoordelijk voor te voelen en elkaar er op aan te spreken. Het een 
en ander staat beschreven in het Gedragsprotocol van de HSL. Dit document is 
gepubliceerd op de website van de HSL. 
 
Het jaarlijks terugkerende HSL-voetbaltoernooi, vindt iets later plaats dan gebruikelijk. De 
datum van het toernooi is vooralsnog vastgesteld op zaterdagmiddag 28 april. We zullen 
u binnenkort middels de nieuwsbrief hierover van meer informatie voorzien. Voor dit 
toernooi zijn we nog op zoek naar een sponsor. Indien u belangstelling heeft om dit 
toernooi te sponsoren verzoek ik u contact op te nemen met ondergetekende.  
We wensen u een fijn Chinees Nieuwjaar vakantie toe en zien u graag weer terug op 
maandag 19 februari. 
Gong Xi Fa Cai! 
 
Met vriendelijke groet, 
Meino Meines 
Principal HSL 
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Op zaterdag 28 april organiseren we weer het HSL-voetbaltoernooi. 
We zijn naarstig op zoek naar sponsoren voor dit toernooi. 
Mocht U iemand, of een bedrijf weten die daar belangstelling voor heeft, dan kunt u een 
email sturen naar meinomeines@hollandseschool.org 

 
In het teken van de Kinderjury weken organiseren we een speciale HSL kinderjury. 
De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 krijgen de mogelijkheid om vanaf maandag 19 
februari tot en met donderdag 19 april boeken uit de HSL bibliotheek te lezen en te 
beoordelen. 
De leerlingen mogen alle A, B en C boeken kiezen welke in de HSL bibliotheek aanwezig 
zijn. Er is een kast ingericht met recente boeken in verschillende thema’s om de leerlingen 
te motiveren voor minder bekende boeken te kiezen. 
 
In de bibliotheek kunnen de leerlingen een stemformulier ophalen en ook de ‘stem 
brievenbus’ zal te vinden zijn in de bibliotheek. 
Tijdens de Kinderjury-weken (gr 6-8) en tevens Nationale Voorleesweken (gr 1-2) en Poëzie 
weken (gr 4-5) van 26 maart t/m 29 maart en 16 april t/m 20 april 2018, zullen  
we aandacht besteden aan de boeken en de winnende boeken bekend maken. 
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The first Student Council Election commenced today and it was very clear that all 
students participating had put forth a great amount of effort. We were all very impressed 
not only with the ideas presented but by the amount of preparation and thought put into 
improving the school and community.  
 
It is with the Student Council’s pleasure to present the results of the voting for the position 
of Vice President and President.  
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The positions of Representative and Secretary have been pre-selected through 
applications received.  
 
Representative 
 
Jasmijn Blok 
Filien van Binsbergen 
Sophie Geerdink 
Nieke Dovic 
 
Secretary 
 
Julia Grijpink 
Pien van Vliet 
 
Based on the final voting results, many congratulations go to; 
 
Vice President 
 
Mirabelle Kelder 
 
President 
 
Milou de Jong 
 
 
Again, we are very proud of all the participants and we look forward to working with 
them all as we look to their leadership to help the school and community in the following 
Student Council meetings. 
 



 

 

  

5 

 
Office Manager 

 
 
The Hollandse Club is an international sports and recreation Club. Founded in 1908 for the Dutch 
community in Singapore, today it offers an unpretentious environment where many families from 
different nationalities meet, have fun, relax and exercise! You will work in a dynamic and multi-
cultural work environment with an international group of colleagues. 
 
 
The office manager’s tasks include: 
• Act as the point of contact between the Management Team and members and guests 
• Manage diary and schedule meetings and appointments 
• Take minutes of meetings 
• Produce reports, presentations and briefs 
• Handle requests and queries appropriately 
• Screen and direct phone calls and distribute correspondence 
• Source office supplies 
• Liaise with outsourced parties 
• Maintain office filing system 
• Ensure compliance with all health & safety regulations 
• Any other related duties as and when assigned 
 
Requirements: 
• Proven work experience as an office manager 
• Knowledge of office management systems and procedures 
• MS Office and English proficiency 
• Outstanding organisational and time management skills 
• Up-to-date with latest office applications 
• Ability to multitask and prioritize daily workload 
• Excellent verbal and written communications skills 
• Discretion and confidentiality 
• PA diploma or certification would be considered an advantage 
 
Please note that Club members and their families are excluded from applying for this position. 
 
If you are keen to join our dynamic team, email your detailed CV and motivation to the General 
Manager of the Hollandse Club at gm@hollandseclub.org.sg 
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Senior Marketing & PR Executive 

 
The Hollandse Club is an international sports and recreation Club. Founded in 1908 for the Dutch 
community in Singapore, today it offers an unpretentious environment where many families from 
different nationalities meet, have fun, relax and exercise! You will work in a dynamic and multi-
cultural work environment with an international group of colleagues. 
 
Job Description 
 
The Senior Marketing & PR Executive: 
• Owns, and protects the Hollandse Club brand and marketing guidelines 
• Manages and maintains the Club’s Social Media and website  
• Manages SEO and SEM accounts 
• Manages, liaises and develops the production of all online and off line Marketing 

Campaigns 
• Liaises with outsourced vendors on larger marketing projects 
• Develops and maintains Strategic Marketing Partnerships both online and off line 
• Sourcing of mutually beneficial publicity & advertising opportunities 
• Data analytics and ROI reports on marketing campaigns 
• Ownership of strategies to drive online traffic to the Club’s website 
• Research and implementation of new marketing opportunities to encourage membership 

growth 
• Manages media and public interest to generate coverage and increase awareness 
• Production of creative content to be published via various channels. 
• Assists in all PR/ Marketing of all Club events 
• Conducts market research and ongoing competitor analysis 
 
Requirements 
• Degree in Marketing & Communications or related fields. 
• 4 - 6 years’ experience in marketing, PR (preferably in hospitality) 
• Experience in SEO and SEM, online and off line marketing 
• Strong understanding of current marketing trends. 
• Analytical and project management skills 
• Excellent command of English 
• Strong creative outlook, is flexible, shows initiative, has eye for detail and is a team player 
• Proficiency in Microsoft Office Suite, Adobe Illustrator, InDesign and Photoshop 
• Can work under pressure and meet (short) deadlines. 
• Must be willing to work during evenings and weekends if and when needed. 
 
Please note that Club members and their families are excluded from applying for this position. 
 
If you are keen to join our dynamic team, email your detailed CV and motivation to the attention 
of the General Manager of the Hollandse Club at gm@hollandseclub.org.sg 



 

 

  

 
  

 

 

 

ü MAANDAG 19 FEBRUARI  

START HSL KINDERJURY 

 

ü VRIJDAG 20 T/M 23 FEBRUARI 

SCHOOLKAMP GROEP 7 

 

ü ZATERDAG 10 MAART 9.00 – 11.00 UUR 

ONDERWIJSMARKT 

 

ü DONDERDAG 22 MAART 19.00 – 20.00 UUR 

SPRING CONCERT 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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 


