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AGENDA VERJAARDAGEN 
 
17 t/m 25 oktober    Herfstvakantie 
 
26 oktober                 Start IHP gesprekken 
 
27 oktober                 Mercurius Dirigeerproject  
                                     Workshop 2 op school 
 
5 november               Jupiter bezoek aan Museum  
                                     Meermanno 
 
9 november               Mercurius Dirigeerproject  
                                    Workshop 3 op school 
 
13 november             School versieren voor 
                                     Sinterklaas 
 
20 november             Studiedag – kinderen zijn vrij 
 
 

 
 

 
 
21 oktober        Max 
2 november      Milou 
2 november      Jasmijn 

   

Bezoek Bibliotheek Haagse Hout 

Op dinsdag 13 oktober brachten we met alle klassen een bezoek aan de bibliotheek Haagse 
Hout, in het kader van de Kinderboekenweek. We bekeken de prijswinnende boeken, leuke 
filmpjes met het thema ‘En toen’ en deden een speurtocht! 
 

Ouderbijdrage via Schoolkassa 
Een nieuw schooljaar is weer van start gegaan en wij vragen uw aandacht voor de 
ouderbijdrage voor de leerlingen van Het Open Venster. Zoals u weet ontvangen alle scholen 
in Nederland middelen van de Rijksoverheid om het onderwijs te kunnen verzorgen. Deze 
middelen zijn bij lange na niet genoeg om de kwaliteit van het onderwijs op maat, met veel 
extra hulp en in kleine groepen, zoals bij Het Open Venster te bekostigen. Daarom is onze 
school afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage om het huidige onderwijs voor de 
kinderen te realiseren.  

Vanaf dit schooljaar werken wij met een nieuw systeem Schoolkassa om de ouderbijdragen 
te innen. Schoolkassa is gekoppeld aan ons schooladministratiesysteem ParnasSys. Het is 
een veilige en gebruiksvriendelijke manier om de ouderbijdrage over te maken via iDEAL. 
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De ouders ontvangen in de week na de herfstvakantie via e-mail een bericht van Schoolkassa 
met een betaalverzoek voor het deel van de ouderbijdrage voor augustus t/m december 
2020. De e-mail wordt in principe verstuurd naar beide ouders. Ter geruststelling: Er kan niet 
dubbel betaald worden. 

Desgewenst is er de mogelijkheid om gespreid te betalen. Wanneer ouders hier gebruik van 
willen maken, graag een verzoek om gespreide betaling doorgeven aan de locatieleider 
Anouk de Graaf via adgraaf@hsvdenhaag.nl. Dan wordt er een betaalverzoek op maat 
gemaakt. 

Met behulp van de ouderbijdrage is het mogelijk om de kinderen van Het Open Venster met 
hun speciale onderwijsbehoeften op het gebied van dyslexie en dyscalculie het 
onderwijsaanbod te geven, waardoor zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.  

Alvast dank voor een tijdige betaling van de ouderbijdrage om het onderwijs bij Het Open 
Venster te kunnen blijven bieden aan uw kind.  

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.  

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 leuke actie!!! 

Wie in de afgelopen weken kinderboeken heeft gekocht bij Bruna, kan nog de 
kassabonnen bij ons inleveren. Wij verzamelen alle kassabonnen.  

Onze school mag gratis kinderboeken uitzoeken ter waarde van 20% van het 
totale bedrag van alle kassabonnen.  

 

 We wensen u een fijne herfstvakantie 

 

Met hartelijke groeten van het team van Het Open Venster                      
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