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AGENDA
18 april
27 mei
28 mei
25 juni

VERJAARDAGEN
Paasontbijt en Paas knutselmiddag
Schoolfotograaf
Sportdag
Schoolreis Duinrell

2 april
20 april

Philine
Dylan

Week van het geld
Volgende week vindt de jaarlijkse Week van het geld weer plaats. Deze week staat in het teken van
geld en hoe hiermee om te gaan. Maandag zal de moeder van Isabeau de aftrap geven bij ons op
school middels een les over geld. Ook zullen we met groep 7 & 8 de grote Geldquiz doen en staan
een aantal rekenlessen in het teken van geld.

Jaarkalender op de website
Wij hebben geconstateerd dat de jaarkalender op de website niet kloppend is. Momenteel wordt
deze door Mayke aangepast. Eind deze week staat de nieuwe, juiste versie op de homepage van de
website. Hierop zijn alle activiteiten, vrije dagen en vakanties te vinden.

Paasknutselmiddag
Donderdag 18 april vindt ons jaarlijkse paasontbijt plaats. De kinderen hoeven dan niet thuis te
ontbijten. ’s Middags organiseren we een paasknutselmiddag. De kinderen kunnen dan kiezen uit
verschillende workshops. De klassenouders zullen de organisatie hiervan samen met Petra en Mayke
op zich nemen. Wij zullen binnenkort uw hulp vragen bij het organiseren van deze workshops. Het
belooft weer een gezellige Paasmiddag te worden!

Schooltuinen
Ook dit jaar gaan wij weer tuinieren aan de Reigershof. Jupiter, Mars en Pluto gaan dit jaar alle
ingrediënten kweken om pizza te maken. We hebben afgelopen donderdag kennisgemaakt met de
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ingrediënten en de manieren om ze te laten groeien. We houden u op de hoogte van de
tuinierlessen, zodat u uw kind oude schoenen kunt laten aantrekken.

Reminder 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.

Nogmaals een 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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