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AGENDA
04 - 03
07 – 03

VERJAARDAGEN
Jupiter bezoek Korzo Theater
Jupiter bezoek Orkest achter
de schermen

Mika
Olivia
Idse
Isabeau
Juf Jopke
Miles

2 maart
3 maart
4 maart
5 maart
8 maart

Meespeelconcert donderdag 14 februari
Op donderdag 14 februari, de dag van de liefde, zijn we met de hele school gaan kijken naar het
Meespeelconcert van Pluto. Pluto speelde op de boomwhackers en op percussie-instrumenten mee
met het Residentie Orkest en slagwerkgroep Percossa. Er kwamen verschillende klassieke stukken
voorbij. De kinderen hebben geweldig hun best gedaan en veel geleerd over ritme en samen spelen.
Er wordt een filmpje gemaakt, zodat we het later nog eens kunnen bewonderen. Daarna hebben de
artiesten nog even lekker uitgewaaid op het strand.

Meivakantie
Helaas valt de meivakantie dit jaar voor de HSV anders dan voor andere Haagse scholen. Dit komt
door een communicatiefout tussen de HSV en BOVO Haaglanden. De meivakantie valt voor de HSV
van maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei. Dit is een week later dan de meeste andere scholen. Omdat
wij begrijpen dat dit met het boeken van vakanties lastig kan zijn i.v.m. broertjes en zusjes, horen wij
het graag van u als dit grote problemen oplevert.

Staking 15 maart
Vrijdag 15 maart vindt er een grote landelijke staking plaats binnen het basisonderwijs. Op Het Open
Venster hebben alle leerkrachten ervoor gekozen hier niet aan deel te nemen. Die dag is er dus voor
alle kinderen gewoon school.
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Herinnering: Bibliotheek
De afgelopen periode heeft de moeder van Miles uit Jupiter de kinderen geholpen met het uitzoeken
van boeken in onze bibliotheek. Helaas lukt het haar niet meer om dit te organiseren en zijn wij op
zoek naar iemand die ons op woensdagochtend daarbij kan helpen. Mocht u iets meer willen weten
of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons.
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