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AGENDA VERJAARDAGEN 
Oktober 2022 
20 oktober            Dirigeerproject Mercurius (op school) 
22-30 oktober      Herfstvakantie  
31 oktober            Jupiter voorstelling Buurmans Keuken  
                                Parade  in Amare om 9.00 uur  
                                OV chipkaart mee!! 
31 oktober            Jupiter Rondje Instrumenten in Amare 
                                om 12.00 uur  
                                OV chipkaart mee!! 
 
November 2022 
3 november          Dirigeerproject Mercurius (op school) 
7 november          Klassendirigent Mercurius Masterclass 
                                in Amare om 10.30 uur  
12 november        Landelijke Intocht Sinterklaas  
15 november        Mercurius slotconcert in Amare 11.30  
                                OV chipkaart mee! 
 
December 2022 
1 december          Surprise Sinterklaas inleveren 
5 december          Sinterklaasfeest op school – 
                                kinderen zijn om 12.30 uit 
 
22 december        Kinderen zijn om 12.30 uit 
23 december        Roostervrije dag – kinderen zijn vrij 
 
24 december – tot 8 januari 2023 Kerstvakantie  
 
 

 
 

 
2 november     Jasmijn 
15 november   Mila 
1 december      Maxim 
8 december      Juf Lieke 
12 december    Reuben 
22 december    Willem 
30 december    Juf Elsbet 
 

     
  

Oproepen 
We zijn op zoek naar: 

• Ouders die willen meehelpen met het (her)inrichten van de bibliotheek. Graag aanmelden bij de 
leerkracht of Anouk. 

• Ouders die willen deelnemen aan de activiteitencommissie van de school en helpen bij het 
organiseren van feesten zoals Sinterklaas en het Zomerfeest. Aanmelden bij de leerkracht of 
Anouk. 
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Te laat komen 
Om 8.15 uur gaan de deuren open en de lessen starten om 8.30 uur. Van kinderen wordt verwacht dat 
ze om 8.30 uur in de klas aanwezig zijn. We merken de laatste tijd steeds vaker dat kinderen te laat op 
school komen. Dat is voor iedereen vervelend. We hanteren hierbij, zoals ook in de schoolgids staat 
vermeld, de ‘4-8-12 regeling’.  
 
Wat houdt de “4-8-12-regeling” in? 
Iedere dag starten de lessen om 8.30 uur. De deuren gaan iets voor 8.30 uur dicht, zodat de lessen echt 
op tijd kunnen beginnen. We hanteren op Het Open Venster de ‘4-8-12-regeling’.  

• Wanneer een leerling 4 keer te laat komt (na 8.30 uur), wordt er door school contact opgenomen 
met ouders.  

• Na 8 keer te laat komen, zullen ouders uitgenodigd worden voor een gesprek op school.  

• Als dat niet geholpen heeft, zal, na 12 keer te laat komen, de school dit melden aan de 
leerplichtambtenaar. De afdeling leerplicht zal vervolgens een waarschuwingsbrief sturen naar 
ouders. Als het te laat komen dan nog doorgaat, zal de leerplichtambtenaar ouders uitnodigen 
voor een gesprek.  

We hopen dat u er voor zorgt dat uw kind op tijd komt, zodat de lessen soepel kunnen starten en we 
geen gebruik hoeven te maken van deze regeling.  

 

Halen en brengen van kinderen – drukte in de straat 
Het komt regelmatig voor dat ouders hun auto parkeren op de voor de taxibusjes bestemde 
parkeerplaatsen. Hierdoor kunnen deze busjes hier niet parkeren en blijven ze in de straat staan, 
waardoor ze de straat blokkeren. Andere ouders, maar ook buurtbewoners, hebben daar last van.  
Gelieve niet meer uw auto (ook niet voor eventjes) op deze voor de taxibusjes bestemde 
parkeerplaatsen te parkeren.  
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Tuinbouwles  
Op woensdag 28  september bezocht Mercurius de 
schooltuinen voor de ‘oogstles’. We mochten onze 
zelf geplante wortels en uien oogsten en hebben er 
een heerlijke groentesoep van gemaakt! Ook 
hebben we met een vragenboekje door de tuin en 
kas gelopen om te kijken naar de ontwikkelingen 
van de planten en groente in vergelijking met ons 
bezoek voor de zomervakantie. Het was heel fijn en 
leerzaam in het najaarszonnetje!  
 

 
 

Dag van Dyslexie  
Op dinsdag 4 oktober hebben wij met de hele school aandacht 
besteed aan de dag van de dyslexie. Familieleden van jullie kinderen 
kregen de gelegenheid om iets te vertellen over hun eigen ervaringen 
met dyslexie. Er is met open mond geluisterd! De boodschap van de 
opa van Philine; geef nooit op, als je doorzet kom je waar je wil zijn! 
De vader van Miu vertelde over zijn eigen ervaringen op school en 
over zijn eigen werk in de wereld van sportscholen. De zus van Yasha 
had een filmpje gemaakt over haar schoolcarrière en hoe haar 
schoolkeuze aansloot bij haar artistieke talent. En de moeder van 
Wiebke heeft haar eigen leesmotivatie gevonden in het lezen van 
theaterstukken en hier de kinderen in meegenomen. Heel erg 
bedankt allemaal!  
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De Kinderboekenweek  
5 september t/m 14 oktober was het de week van de 
Kinderboekenweek met als thema Gi Ga Groen”. 

Op 5 september was de opening, veel kinderen zijn in groene 
kleding op school gekomen. Wat helemaal past bij het thema. Denk 
aan natuur, dieren, klimaat en duurzaamheid. In deze week hebben 
de kinderen mee kunnen doen aan de schrijfwedstrijd of 
illustreerwedstrijd. 

De kinderen hebben les gehad van een gastdocent die kwam 
vertellen over duurzame verpakkingen, leerkrachten hebben een 
digibord les gegeven van Freek Vonk waarbij kinderen hun 
kwaliteiten en de kwaliteiten van andere leerlingen 
konden vergelijken aan de hand van de magische 
onderwaterwereld. 

Ouders of opa’s zijn langsgekomen om voor te lezen. 
Nogmaals heel erg bedankt daarvoor. De kinderen 
hebben ervan genoten en waren geboeid aan het 
luisteren.  

 
 

Winnaars van de zilveren en gouden penseel en de zilveren en 
gouden griffel 
In het kader van de Kinderboekenweek hebben de kinderen 
van Het Open Venster meegedaan aan een schrijf- en/of 
illustreerwedstrijd. Het thema van het verhaal was Gi-ga-
groen. Het thema van de illustratie die de kinderen konden 
maken was een verhaal dat aan de kinderen is voorgelezen 
over een elfje dat niet kon slapen. Bijna alle kinderen 
hebben hieraan meegedaan. Daar zijn we ontzettend trots 
op. Op de foto hiernaast is de verzameling te zien van alle 
verhalen en tekeningen die zijn gemaakt. 
Het klinkt cliché, maar het was werkelijk waar dat het 
enorm moeilijk was om een winnaar te kiezen. Er zaten 
ontzettend leuke verhalen bij, sommige met een mooi 
thema of moraal erin verwerkt. Sommige heel mooi geschreven met mooie zinnen. Sommige met een 
heel mooi verhaal. En ook de tekeningen waren allemaal erg mooi. We hebben 2 verhalen en 2 
tekeningen beloond met de gouden en zilveren griffel en de gouden en zilveren penseel: 
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Gouden griffel: Abel met “De DiRK die vastzat”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zilveren griffel: Kiki met “De 
gruwelijke griezelige slang”.  
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Gouden penseel: Daniëlle      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zilveren penseel: Jolie  
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Knikkerbanen 

Afgelopen periode hebben de kinderen bij Techniek gewerkt aan een knikkerbaan. Zij hebben eerst in 
groepjes op papier een ontwerp gemaakt en zijn daarna met kosteloos materiaal aan de slag gegaan om 
de baan zo goed mogelijk werkend te maken.  
Vorige week donderdag hebben de kinderen hun knikkerbaan geëxposeerd. Heel veel dank aan de 
belangstellende ouders die zijn komen kijken, het was een heel leuke afsluiting! 
Vandaag zijn we begonnen aan een nieuw project waarbij er een ontwerp moet worden gemaakt 
waardoor een ei van grote hoogte gevallen kan laten worden zonder dat het breekt! Wordt vervolgd... 
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Informatie vanuit Passend Onderwijs -Het ouder- en jeugdsteunpunt –  
 

Heb je vragen over passend onderwijs? Wil je advies of praten met iemand die met je 
meedenkt? Dan kun je uiteraard terecht bij de school van je kind. Maar soms kom je er 
niet uit. Of wil je aan iemand anders je vragen stellen. 
Dan kun je terecht bij het ouder- en jeugdsteunpunt voor de gemeenten Den Haag, Rijswijk 
en Leidschendam-Voorburg. Voor alle ouders van kinderen op de basis- of middelbare 
school, of op het mbo. En voor jongeren die zelf vragen hebben. 
Meer informatie of contact 
· Voor passend onderwijs op de basisschool kijk je op: www.sppoh.nl/wat-is-een-ouder-en- 
jeugdsteunpunt 
· Voor passend onderwijs op de middelbare school kijk je op: www.swvzhw.nl/voor- 
ouders/ouder-en-jeugd-steunpunt 
Je kunt het steunpunt op werkdagen bellen tussen 09.00 uur en 16.00 uur, 
telefoonnummer: 070 – 31 56 356. Of e-mail info@ojsp.nl. 
Wat doet het steunpunt? 
Op de websites vind je het antwoord op heel veel vragen rondom passend onderwijs. Het 
steunpunt biedt je de juiste informatie. Ook weten ze hoe alles is geregeld in de regio en 
wat je rechten en plichten zijn. 
Daarnaast kunnen ouders en jongeren bellen of e-mailen met vragen. Het steunpunt helpt 
bij praktische zaken. Je kunt met ze sparren. Je vragen en twijfels bespreken - zónder dat dit 
invloed heeft op bijvoorbeeld beslissingen van school. Vraag ze gerust om hulp of advies.  

 

De Betovering 
Festival De Betovering komt aankomende herfstvakantie met een weergaloos 
programma, waarvan jong en oud kan genieten. Van 21 t/m 29 oktober 2022, 
staat Den Haag in het teken De Betovering, internationaal kunstfestival voor de 
jeugd. Dat betekent dat kinderen tot en met 12 jaar zich negen dagen lang 
kunnen onderdompelen in theater en dansvoorstellingen, films, muziek, 
workshops en straattheater.  
 
Uw kind krijgt vandaag een boekje mee naar huis waarin meer informatie staat over het festival en 
tevens een aantal andere leuke activiteiten om te doen, zoals knutselideeën. 
 
 

We wensen u een fijn weekend 

Met hartelijke groeten van het team van Het Open Venster 


