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AGENDA
27 mei
28 mei
11 juni
12 juni
25 juni
28 juni
12 juli

VERJAARDAGEN
Schoolfotograaf!!
Sportdag
Roostervrije dag
Mars, Pluto en Mercurius
The Hague Beachsport
Schoolreis Duinrell
Zomerfeest
Musical Mercurius

24 mei
4 juni

Duco
Carice

Muziekdag
Voor de meivakantie hebben we met de kinderen die op school waren, een muziek dag
gehad. Deze dag werd georganiseerd door studenten van verschillende Conservatoria. We
hebben gewerkt aan zang, body percussie en tekst schrijven. Aan het eind van de middag
hebben we een presentatie gegeven voor de ouders en alle kinderen van de andere school in
het gebouw. Het was een volle zaal, met een geweldig optreden!

Entreetoets
We zijn deze week hard bezig geweest met de Entreetoets voor groep 7. We hebben
Rekenen, Lezen en Taalverzorging gedaan en puzzels opgelost bij de Intelligentietest. Het is
een zware dobber, maar de kinderen slaan zich er dapper doorheen. Maandag maken we de
laatste rekentaak af en worden de resultaten opgestuurd. Samen met het rapportgesprek in
juni wordt dan ook het voorlopig schooladvies met u besproken

The Hague Beachsport
Op woensdag 12 juni gaan wij met de kinderen van Mercurius, Pluto en Mars meedoen aan
het The Hague Beachsport. Dit zal 's morgens zijn van 9.00 - 10.00 uur. Het is dan handig als
de kinderen al in hun sportkleding naar school komen en misschien andere kleding
meenemen voor de rest van de dag. We worden gehaald en gebracht met de bus. Zodra de
tijden bekend zijn, zullen wij u op de hoogte stellen. Het lijkt ons in ieder geval een hele
leuke manier van sporten!
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Musical Mercurius
Vrijdag 12 juli zal Mercurius voor u allen de eindmusical spelen. In de middag voor de ouders
van de kinderen van Jupiter, Pluto en Mars en zoals elk jaar ’s avonds voor hun ouders en
familie. Verdere informatie volgt, maar schijft u het alvast in uw agenda want het belooft
weer een spektakelstuk te worden!

Oproep Medezeggenschapsraad
Wij zijn op zoek naar een ouder die wil deelnemen in de MR. Momenteel zitten Martijn Seijger, de
vader van Julius, en Esther Veldhuis, de moeder van Olivier namens de ouders in de MR. Omdat
Olivier volgend school jaar naar het VO gaat, moeten we helaas ook afscheid gaan nemen van Esther.

Hieronder een oproep van Esther:
“Beste ouders van het HOV,
Komend juli zal ik de Medezeggenschapsraad van Het Open Venster verlaten, omdat onze
zoon Olivier dan naar de middelbare school gaat. Martijn, de vader van Julius, is dan nog
maar in zijn eentje...... Daarom zoeken we een nieuw lid (of twee of drie.....) van de MR!
Vind je het leuk en interessant om mee te denken over de koers van de school, over
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van (dyslexie en dyscalculie)onderwijs, over de
vergroten van de bekendheid van Het Open Venster bij basisscholen en middelbare
scholen, over kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs? Heb je ideeën over hoe het
nog beter kan op Het Open Venster, over wat er moet stoppen of juist doorgaan? Dan is
dit je kans om mee te denken en te praten met de directie van de school.
Ik heb de MR-vergaderingen (meestal op een dinsdag vanaf 17.30 uur, 4 keer per jaar,
anderhalf uur per keer) altijd erg goed en leuk gevonden om mee te maken. Van
vergezichten tot heel concrete dingen......echt interessant. De directie staat echt open voor
ideeën en is altijd benieuwd naar hoe de MR tegen dingen aankijkt. Verder is er altijd een
lekker kopje thee of koffie en zijn er heerlijke koekjes. Ik zal het missen!
Hopelijk heb ik je interesse gewekt! Mocht je meer info willen, dan kun je me altijd mailen
(veldhuisesther@hotmail.com) of je kunt natuurlijk terecht bij Ingrid of Anouk.
Groetjes, Esther”
Het gaat hier om 4 à 5 avondbijeenkomsten waarin het beleid vanuit alle scholen wordt
gevolgd en vorm gegeven. Mocht u interesse hebben dan kunt u dit mailen
aan adgraaf@hsvdenhaag.nl
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