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AGENDA VERJAARDAGEN 
 
8 oktober                   ADIT afname 
 
 
13 oktober                 Mercurius Dirigeerproject  
                                     Workshop 1 op school 
 
17 t/m 25 oktober    Herfstvakantie 
 

 
 

 
 
1 oktober          juf Ingrid 
3 oktober          Julie 
3 oktober          Wiebke 
11 oktober        Liz 
12 oktober        Lilly 
14 oktober        Lotte 
21 oktober        Max 
2 november      Milou 
2 november      Jasmijn 

     

Bezoek aan school 
Afgelopen maandag heeft de regering weer allerlei nieuwe maatregelingen aangekondigd, 
omdat we nog niet van het coronavirus verlost zijn. Onze school moet natuurlijk ook heel 
alert zijn op mogelijke uitbraken en de voorzorgsmaatregelen waarborgen.  We hadden al 
afgesproken met elkaar dat ouders alleen op afspraak op school mogen komen. We hebben 
nu ook besloten dat oudergesprekken tijdens schooltijd online zullen plaatsvinden. 
Afspraken en gesprekken na schooltijd kunnen wel op school plaatsvinden, maar we 
adviseren ouders om een mondkapje te dragen in de school. In de klas kunt u het mondkapje 
eventueel afdoen. 
Als u een afspraak hebt, zal u door de leerkracht worden opgehaald. De leerkracht zal u 
vragen het Corona-Virus-Visitors Form in te vullen. U kunt een papieren formulier invullen, 
maar u  kunt eventueel ook de QR code die op het raam hangt scannen en het formulier 
digitaal invullen. We hopen dat u begrip hebt voor deze maatregelen. 
 

Hygiëne 
Ook willen we de hygiëne maatregelen weer opfrissen. We  zouden u willen vragen om uw 
kind een pak vochtige schoonmaakdoekjes mee te geven naar school. Zo kunnen de 
kinderen hun eigen tafeltje, stoel en spullen schoonhouden. 

• De leraren en leerlingen wassen op regelmatige basis de handen. Leerlingen krijgen 
dagelijks instructie om de handen goed te wassen. De leerlingen drogen hun handen 
af met papieren wegwerpdoekjes. We vragen of u als ouders de kinderen extra de 
handen wilt laten wassen voordat ze op school komen. Leerlingen mogen geen 
voedsel delen en geen traktaties meenemen. 
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• We willen de oppervlakken die met de handen in contact zijn regelmatig 
schoonmaken. Het betreft zogenaamde contactpunten zoals: oppervlakte van tafels, 
speelgoed, handgrepen, leuningen, deurklinken, toiletbrillen, iPads en pc-
toetsenborden. Als een groep gaat buitenspelen wordt onderwijl de klas (tafels, 
wasruimte e.d.) gereinigd. Toiletten worden tweemaal per schooldag 
schoongemaakt. Vuilnisbakken worden op dagelijkse basis geleegd. 

Ventilatie en kleding in de klas 
Het is belangrijk dat we de klaslokalen goed blijven ventileren. Dat gebeurt door het 
openzetten van de ramen en deuren. In de herfst en winter kan het daardoor wat kouder 
worden in de klas. We verzoeken u om daar rekening mee te houden bij de keuze van de 
kleding van uw kind, zodat uw kind het niet koud krijgt op school. 
 

Huidige richtlijnen bij klachten 
Voor kinderen in het basisonderwijs geldt: 

• Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), 
of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de basisschool. Het kind hoeft niet 
getest te worden op corona.  Dit geldt niet als het kind een nauw contact is van iemand die 
corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.  Dan moet hij 
of zij thuisblijven. 

• Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid 
of (meer dan incidenteel) hoesten, dan moet hij of zij thuisblijven tot de klachten 24 uur 
over zijn. Het kind hoeft niet getest te worden voor corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. 
Neem dan contact op met de huisarts. 

• Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis. 

• Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het 
huishouden thuis. Krijg het kind klachten? Maak een afspraak voor een coronatest. 

• Komt het kind terug uit een gebied dat een oranje of rood reisadvies heeft vanwege corona 
of krijg je een notificatie met de Coronamelder-app, dan gelden voor kinderen tot en met 12 
jaar de bovenstaande adviezen. Zij mogen wel naar school of de kinderopvang. Voor 
iedereen ouder dan 12 jaar geldt dat ze na terugreis uit een oranje of rood gebied of na 
melding van de coronamelder-app 10 dagen thuis moeten blijven (quarantaine). Voor oranje 
of rode gebieden vanwege corona zie NederlandWereldwijd.   

• Leerkrachten die ziek zijn moeten wel thuis blijven. Die krijgen voorrang bij testen. 
 

Instrumenten leren bespelen 
Tijdens de muziekles van meester Benson 
hebben we voor het eerst gewerkt met 
instrumenten. Vanuit de subsidie van 
Muziekimpuls hebben we instrumenten 
aan kunnen schaffen, zodat we een heuse 
band kunnen vormen. De kinderen 
hebben kennisgemaakt met het keyboard, 
hierna zullen ook nog de gitaar, 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
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boomwhackers en de cajon aan bod komen. Verder komt er elke week een kwartier 
beschikbaar waarin kinderen die dat graag willen, zich extra kunnen verdiepen in een 
instrument of in zingen. U ziet vanzelf de eerste uitnodiging voor de schoolband tegemoet! 
Mocht u zich interesseren voor de invloed van muziek op het brein, professor Scherder 
vertelt u er graag meer over in deze video: 
 https://www.youtube.com/watch?v=yJH0Hx3qUA0 
 

Start Kinderboekenweek 
Woensdag 30 september was de opening van de 
kinderboekenweek. Dit jaar is het thema “En 
toen?”  We zijn de opening begonnen met het 
liedje en hebben we gesproken over de Gouden 
Griffel en de Gouden Penseel. Die zijn gewonnen 
door; Betty Westera en Yvonne Jagtenberg. Tot 
en met vrijdag 9 oktober gaan we verschillende 
activiteiten doen omtrent het thema “En toen?” 
en de kinderboekenweek. Helaas hebben we de 
voorleesouders af moeten afzeggen vanwege de 
aanscherping van de corona maatregelen.  
Wij gaan er een leuke week van maken.  
 

Adit 
Ook dit jaar maken de schoolverlaters weer de ADIT: Adaptieve Digitale Intelligentietest. Dit 
jaar wordt de ADIT afgenomen op donderdagochtend 8 oktober. Katja van der Graaf, 
psychologe van het HCO, komt de kinderen hierbij begeleiden.  
 
De ADIT is een adaptieve toets, dit wil zeggen dat de moeilijkheid van de vragen wordt 
aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Juiste antwoorden leiden tot moeilijkere 
vragen en vice versa. Iedere leerling maakt dus een unieke toets aangepast aan zijn/haar 
niveau.  
De onderdelen van de ADIT geven een betrouwbare indicatie van de intelligentie van de 
leerling, uitgedrukt in de totale intelligentie. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen 
verbale en non-verbale intelligentie. Ook zal de test, net als de Cito entreetoets een 
schooladvies geven welke meegenomen kan worden in het voorlopig schooladvies. We 
wensen de kinderen heel erg veel succes!  
 

Pluto en Mercurius naar de schooltuinen 
Donderdag 24 september zijn Pluto en Mercurius naar de schooltuinen geweest voor de 
afsluitende Tuinbouw les van het schooljaar 2019-2020. De kinderen hebben in eerste 
instantie groenten en kruiden geoogst en gesneden waar vervolgens heerlijke soep voor 
iedereen van is gemaakt. Na de soep mochten er nog wortels, bonen en bloemen worden 
geoogst om mee naar huis te nemen, we hopen dat deze hebben gesmaakt! Het was een 
hele leuke les en we kijken uit naar het begin van de nieuwe Tuinbouw lessenreeks in mei 
2021.  

https://www.youtube.com/watch?v=yJH0Hx3qUA0
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GMR-oproep 
We zijn nog steeds 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 lid van de GMR namens HOV. 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: 

“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  

Luizenouders 
Ook voor de luizencontrole zoeken we ouders die ons zouden willen helpen. U kunt u 
opgeven bij de leerkracht of bij Anouk. 

 

De Kinderboekenweek en leuke actie!!! 

Woensdag 30 september is de Kinderboekenweek gestart. 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?  

Wij verzamelen alle kassabonnen.  

Onze school mag vervolgens gratis kinderboeken 
uitzoeken ter waarde van 20% van het totale 
bedrag van alle kassabonnen. Wellicht een leuk idee! 

 

  

Met hartelijke groeten van het team van Het Open Venster                      

https://hsvdenhaag.nl/nl/wie-zijn-wij/joint-participation-council-gmr-2/
mailto:adgraaf@hsvdenhaag.nl

