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AGENDA VERJAARDAGEN 
 
14 september           studiedag – kinderen zijn vrij 
 
15 september           Prinsjesdag – kinderen zijn vrij 
 
21 september           19 uur informatieavond HOV 
 
30 september           start Kinderboekenweek   
 
19-25 oktober           herfstvakantie 

 
 
 

17 september  juf Anita 
29 september  Bou  
3 oktober          Julie 
3 oktober          Wiebke 
11 oktober        Liz 
12 oktober        Lilly 
14 oktober        Lotte 
21 oktober        Max 

     

Het schooljaar is weer begonnen 
We zijn inmiddels alweer een tijdje onderweg in het nieuwe schooljaar en we wensen alle 
leerlingen en natuurlijk ook u, als ouder, een heel fijn schooljaar toe! Door de corona 
maatregelingen kunnen ouders helaas niet meer zomaar even spontaan naar boven lopen. 
Omdat we de communicatie met ouders heel erg belangrijk vinden, willen we u wel blijven 
uitnodigen om in contact met ons te blijven en kunt u natuurlijk altijd langskomen. Het enige 
verschil is dat u van te voren een afspraak moet maken en dat u dat niet meer spontaan kunt 
doen. Op die manier kunnen we de veilige afstand in het schoolgebouw garanderen.  
Als u graag een (bel)afspraak wilt maken met een leerkracht of iemand van de schoolleiding, 
kunt u dat via de mail aangeven.  Een bericht doorgeven kan natuurlijk ook altijd via de 
schooltelefoon: 070- 3350959. 
 

Informatieavond maandag 21 september 19 uur 
Maandag 21 september vindt onze jaarlijkse informatieavond plaats. We starten om 19 uur 
met een algemeen gedeelte in de gymzaal. Helaas kunnen we in verband met de corona 
maatregelen maar 1 ouder per kind uitnodigen.  

Na het algemene deel zullen de ouders van de kinderen van Pluto en Mercurius met juf 
Elsbet en juf Lieke meegaan naar hun klaslokaal. Juf Mayke zal met de ouders van de 
kinderen van Jupiter in de gymzaal blijven. 

Wij zien u graag op maandagavond 21 september, omdat we belangrijke informatie zullen 
geven over het komende schooljaar. En bovendien kunt u ook kennismaken met de ouders 
van de klasgenoten van uw kind.  
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Snappet 
We zijn deze week begonnen met een nieuwe manier om de stof van rekenen en spelling te 
verwerken: Snappet. Dit programma biedt leerlingen de kans om adaptief, dus op hun eigen 
niveau, aan de leerstof te werken. Wij kunnen, uiteraard met onze aangepaste manier van 
werken, de leerlingen op de voet volgen en precies zien voor welke onderdelen zij (extra) 
instructie nodig hebben. Het is voor iedereen nog even wennen, ook voor de juffen, maar 
we hebben deze week al flinke stappen gezet samen! Uiteindelijk zullen de leerlingen ook 
thuis kunnen werken aan de leerdoelen van Snappet. Meer informatie hierover volgt tijdens 
de info-avond. 
 

Verslag Kamp 
Van 2 tot en met 4 september jl., openden we het nieuwe 
schooljaar met het schoolkamp!  
Met hulp van een aantal ouders, begaven we ons met de auto 
richting het kamphuis in Ellemeet, Zeeland.  
Nadat de kamers waren ingericht (en de kilo’s snoep veilig 
waren gesteld), hebben de kinderen zich in het zonnetje van 
de sportieve kant laten zien. Daarna mochten we genieten 
van een heerlijk broodje hamburger van de kookouders. Toen 
de jongste kinderen naar bed gingen, hebben Pluto en Mercurius nog een spannend 
nachtspel gespeeld in het bos... 
Op donderdag hingen we in het touwenparcours en werd er een survival-zwerftocht 
gelopen. Er is zelfs gezwommen...het droog naar de overkant komen via de survivalroute 
was een uitdaging! We hebben heel veel lol gehad en iedereen (ja vooral de juffen) had 
spierpijn. In het kamphuis werd er daarna druk geoefend voor de Bonte Avond en smulden 
we van taco’s en tortilla’s, wederom verzorgd door kookouders. Na een paar spetterende 
optredens was het tijd voor de disco! Moe doken we ons bedje in om de volgende dag 
alweer te vertrekken. Het bleef nog lang onrustig in Zeeland... :)  
 

Bibliotheek 

Deze week zijn alle klassen naar de bibliotheek geweest om een leesboek uit te zoeken. Eerst 
kregen de kinderen informatie over soorten boeken: hoe vind je een boek in een genre dat 
je leuk vindt? Daarna heeft iedereen een leuk leesboek uitgekozen. Het niveau maakt niet 
uit, leesplezier is het belangrijkste! De komende weken gaan we ontdekken of de boeken 
ook echt in de smaak vallen. Tijdens de Kinderboekenweek gaan we weer naar de bieb over 
een les over de zilveren en gouden griffel. 
 

Oproep lid GMR 
We zijn op zoek naar een ouder die de ouders van HOV zou willen vertegenwoordigen in de 
GMR van de Haagsche School Vereeniging.  

Afgelopen jaren was Jean Pierre van der Rest namens HOV lid van de GMR. Om u een idee te 
geven wat het inhoudt, hebben we hem gevraagd naar zijn beweegredenen om actief te 
worden in de GMR en zijn ervaringen. Hieronder volgt zijn verhaal: 
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“Onderwijs van goed niveau en een financieel gezonde Haagsche School Vereeniging (HSV), 
dat is wat we als ouders allemaal graag willen voor onze kinderen. Om de kwaliteit op hoog 
niveau te houden en verder te verbeteren, is inspraak en medezeggenschap vanuit 
betrokken ouders van groot belang. Daarom besloot ik actief te worden in de GMR, niet 
alleen vanuit mijn onderwijsachtergrond, maar ook omdat het de kans biedt actief mee te 
denken over bovenschoolse ontwikkelingen/onderwerpen, de financiële gezondheid van de 
HSV, het welzijn van het personeel en ‘last but not least’: de onderwijskwaliteit. Nu ik de 
GMR verlaat ontstaat een vacature voor oudervertegenwoordiging voor Het Open Venster, 
de school die mijn dochter met veel plezier bezocht heeft en nu gaat verlaten voor de grote 
stap naar het middelbaar onderwijs. Ik zou zeggen, grijp die kans om iets te betekenen voor 
het onderwijs van uw kind en zet uw ervaring, kennis en netwerk in om zo de kwaliteit van 
de HSV verder te verbeteren naar de toekomst toe.” 

 

Meer informatie over de GMR kunt u vinden op de site van HSV: 
https://hsvdenhaag.nl/nl/wie-zijn-wij/joint-participation-council-gmr-2/ 

Mocht u interesse hebben of vragen hebben, kunt u dit mailen aan adgraaf@hsvdenhaag.nl  

 

De Kinderboekenweek en spaaractie voor schoolbiebboeken 

 

Op 30 september start de 
Kinderboekenweek. Die duurt tot en 
met 11 oktober. In deze week zijn er 
allerlei acties in de boekenwinkels. 
Zo heeft de Bruna een leuke actie 
die ten goede kan komen aan de 
boekencollectie van onze school. 

Als u tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij Bruna koopt, zou u dan de bon 
uiterlijk 11 oktober bij ons willen inleveren? Onze school mag vervolgens gratis 
kinderboeken uitzoeken ter waarde van 20% van het totale bedrag van alle verzamelde 
kassabonnen. Wellicht een leuk idee! 

  

We wensen u allen een heel fijn en zonnig weekend!  

 

Het team van Het Open Venster.  
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