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AGENDA VERJAARDAGEN 
 
9 november              Mercurius Dirigeerproject  
                                    Workshop 3 op school 
 
20 november            Studiedag – kinderen zijn vrij 
 
24 november            Jupiter bezoek aan 
                                    Theater de Vaillant 
 
4 december              Sinterklaas op school. 
                                   De kinderen zijn om 12.30 uur 
                                   uit. 
 

 
 

 
 
8 december       juf Lieke 

   

Ontdek het orkest "Dirigeert Project" in Mercurius 
In de afgelopen weken is er twee keer een muzikant van het Residentie Orkest in Mercurius 
geweest om de kinderen kennis te laten maken met dirigeren. De kinderen hebben geleerd 
wat de rol van de dirigent is in het orkest en zij hebben leren dirigeren op verschillende 
maten. Maandag komen er drie muzikanten van het Residentie Orkest op school welke de 
kinderen mogen dirigeren, heel erg leuk! Uit de kinderen die het leuk vinden wordt een 
"klassen dirigent" gekozen die op een later moment dit jaar in het Zuiderstrandtheater het 
hele Residentie Orkest mag dirigeren tijdens de afsluiting van het project. De hele klas zal 
hier uiteraard bij aanwezig zijn om hem of haar aan te moedigen. 
Wordt vervolgd!    
 

How to tie dye 
Juf Blessing verzorgde in verband met haar stage op woensdag 4 
november een hele leuke les: how to tie dye! De kinderen hebben 

kennisgemaakt met de 
verftechnieken en met veel 
plezier een eigen t-shirt 
ontworpen.  
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Berichtje van juf Irma 
U zult het misschien al van uw kind vernomen hebben, maar de laatste 3 weken tot aan mijn 
zwangerschapsverlof werk ik weer vanuit huis. Met de aantal besmettingen vind ik het risico 
te groot om met 32 weken zwanger nog in het schoolgebouw aanwezig te zijn. 
Via online videobellen geef ik alsnog RT aan de kinderen. Woensdag 18 november is mijn 
laatste werkdag en dan kom ik nog even langs om de kinderen gedag te zeggen en mijn werk 
over te dragen aan Anita van Veelen. Anita gaat mij tijdens mijn zwangerschaps- en 
bevallingsverlof vervangen. Ik neem mijn ouderschapsverlof ook op, dat betekent dat ik pas 
eind mei weer op school aanwezig zal zijn. Laten we hopen dat tegen die tijd het een stuk 
rustiger en veiliger is omtrent het corona virus. 
 
Groeten van Irma van Kleef 

 
Let op luizen en neten  

Vorige week zijn de kinderen geïnspecteerd op luizen en aanstaande woensdag zal dat 
herhaald worden. Op de site van het RIVM treft u onder andere een filmpje aan met 
instructies hoe u kunt controleren en behandelen wanneer u hoofdluis heeft gevonden. Ziet 
u geen luizen, blijf dan toch regelmatig controleren.  
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen 

 
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  

 

We wensen u allen een fijn en zonnig weekend.  

 

Met hartelijke groeten van het team van Het Open Venster                      
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