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AGENDA
13 september

VERJAARDAGEN

14 september
20 september
21 september
23 september

Tuinbouwles Mercurius
(denk aan geschikte kleding)
19 uur informatieavond HOV
studiedag – kinderen zijn vrij
Prinsjesdag – kinderen zijn vrij
Schooltuinen Pluto en Jupiter

6 oktober
16-24 oktober

start Kinderboekenweek
herfstvakantie

17 september juf Anita
25 september Frank
26 september Guus
29 september
1 oktober
3 oktober
12 oktober
14 oktober

Bou
juf Ingrid
Wiebke
Lilly
Lotte

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 nog steeds niet 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.
Net zoals afgelopen jaar vragen we u voorlopig nog van te voren een afspraak te maken en
voorlopig nog een mondkapje te dragen in de gangen. 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 altijd via de schooltelefoon: 0703350959.

Informatieavond dinsdag 14 september
Dinsdag 14 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. De inloop is vanaf 18.45 uur.
Na het algemene deel, zullen de ouders van de kinderen van Pluto en Mercurius in de
gymzaal blijven. De ouders van de kinderen van Jupiter gaan met juf Marjet en juf Semra
mee naar het klaslokaal van Jupiter.
Wij zien u graag op dinsdagavond 14 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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MR-oproep
Wij zijn op zoek naar een ouder die wil deelnemen in de MR van Het Open Venster.
Momenteel zit Janneke Abels, de moeder van Duco, namens de ouders in de MR. Afgelopen
schooljaar zat ook Marianne Veldhuizen (moeder Sem van der Aa) in de MR, maar omdat
Sem naar de middelbare school is gegaan, hebben we ook afscheid moeten nemen van haar
en is er een vacature ontstaan. We vergaderen ongeveer 1x in de 2 maanden. Bij interesse
kunt u Anouk een mailtje sturen op het emailadres adgraaf@hsvdenhaag.nl.
Met hartelijke groeten,
Het team van Het Open Venster.
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