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Beste ouders/verzorgers, 

 

Hierbij ontvangt u onze tweede  nieuwsbrief van dit schooljaar. De nieuwsbrief is bij uitstek een 

middel om u op de hoogte te houden van de gang van zaken op school. Wat zijn de laatste 

ontwikkelingen, welke plannen zijn er voor de toekomst, welke grote activiteiten volgen binnenkort? 

Dat is maar een greep uit de vragen, waarop u een antwoord kunt vinden in de nieuwsbrief. Het is 

daarom goed om de nieuwsbrief steeds goed te lezen. De nieuwsbrief wordt periodiek, meestal 

voorafgaand aan grote activiteiten aan uw kind meegegeven. Verder plaatsen wij onze nieuwsbrieven 

op onze website www.vahon.nl. Zo kunt u deze altijd nalezen. 

 

Vrije dagen: 

Kerst: Op vrijdag 21 december zijn de leerlingen halve dag vrij. School sluit om 12.30 uur. 

Kerstvakantie: 24 dec t/m 4 jan. De school begint weer op maandag 7 januari 2019. 

Voorjaarsvakantie: 25 feb t/m 01 maart 2019. De school begint weer op maandag 4 maart. 

Holka verbranding: woensdag  avond  20 maart 2019. 

Holi: donderdag 21 maart 2019.Halve dag school. De school sluit om 12.30 uur. 

Goede Vrijdag + Pasen: Vrijdag 19 april en maandag 22 april. De leerlingen zijn vrij. 

 

Planning komende periode: 

Datum    Activiteit Overige informatie 
24 dec ’18  t/m 4 jan’19 Kerstvakantie De leerlingen zijn vrij. 

Jan t/m feb 2019 Cito periode groepen 1 t/m 7. Deze toetsen worden digitaal afgenomen. 

Ouders zorgen ervoor dat de kinderen goed 

uitgerust op school komen. 

25 feb t/m 01 maart 2019 Voorjaarsvakantie De leerlingen zijn vrij. 

4 maart 2019 Maha Shivratri Graag persad, bloemen,fruit meenemen. 

10 maart 2019 City Pier City loop  

Dinsdag 12 maart 2019 Rapportuitreiking 2e kwartaal Kinderen krijgen rapport mee naar huis 

Woensdag 13 maart 2019 Oudermiddag Rapportbespreking met de groepsleerkracht 

Donderdag 21 maart 2019 Holiviering op school. Halve dag 

school. 

Van 12.30 tot 13.00 uur kan er op 

het  schoolplein met poeder 

gespeeld worden. 

Kinderen hebben podiumprogramma op 

school. 

 - Onderbouw van 09.15 uur -10.30 uur. 

 - Bovenbouw van 10.45-12.15 uur. 

 - De school gaat om 12.30 uur uit 

 - Ouders kunnen zorgen voor traktatie 

 - De kinderen kunnen hun mooie kleding    

      Aantrekken voor de optredens. 

Vrijdag 29 maart 2019 Sponsorloop Uw kind komt in sportieve kleding naar 

school. 

Vrijdag 12 april 2019 Navratan viering op school. Graag persaad, bloemen, fruit mee sturen 

met uw kind om te offeren. 

Goede vrijdag + Pasen 19 april en 22 april. De leerlingen zijn vrij. 

Meivakantie 29 april t/m 10 mei  De leerlingen zijn vrij. De school begint 

weer op maandag 13 mei. 

http://www.vahon.nl/


Activiteiten afgelopen weken: 
 

Vorderingen:  
Bij kans de helft van het schooljaar is reeds om. De leerlingen hebben hun eerste rapport gehad. U 
bent als ouder geïnformeerd over wat uw bijdrage kan zijn in de ontwikkeling van uw kind. De 
leerlingen van groep 8 hebben hun advies gekregen. Zij weten welke kant ze op moeten gaan. Het 
schooljaar is nog niet om, zoals sommigen dat denken. Nu is de periode van voorbereiding op het 
voortgezet onderwijs aangebroken. Groep 8 heeft een bezoek gebracht aan het Rijswjkse Lyceum. In 
2019 zullen zij meerdere vo scholen bezoeken. Uw kind van groep 8 heeft een schoolwijzer 
meegekregen met belangrijke informatie over het vo. Dit moet u goed doornemen. Met z’n allen 
moeten wij keihard verder om straks goed te werken op het voortgezet onderwijs.  

 
De schoolfotograaf:  

Uw kind heeft inlogcodes gekregen, zodat u de foto’s online kunt bestellen. Ingeval het niet lukt om 
de foto’s te bestellen kunt u dit altijd doorgeven aan de groepsleerkracht van uw kind. Inmiddels zijn 
de broer en zus foto’s ook al meegegeven met uw kind. 

 

Kerstdiner: 

Op woensdag 19 december hebben de kinderen hun kerstdiner van 17.00 uur – 19.00 uur. De 

groepsleerkrachten hebben een aantal ouders al benaderd om een gezellige avond van te maken. 
 

Activiteiten komende periode:  
 

Citotoetsen in januari en februari 2018:  
In de maand januari en begin februari worden de eerste ronde citotoetsen afgenomen. De meeste 

toetsen worden digitaal in het computerlokaal afgenomen. Een rooster wordt na de kerstvakantie op de 

huiswerksite kind geplaatst. Soms zijn er technische problemen, waardoor de toets afname niet 

doorgaat. U wordt door de groepsleerkracht van uw kind op de hoogte gesteld. Neem ingeval van 

twijfel altijd contact op met de groepsleerkracht. Ambrasoft en squla zijn leuke programma’s om thuis 

te oefenen en dagelijks voorlezen bevordert de ontwikkeling van uw kind(eren). Wij adviseren alle 

ouders om regelmatig met uw kind naar de bibliotheek te gaan. 

 

Naschoolse activiteiten:  
De 1e periode van de naschoolde activiteiten zijn voorbij. De kinderen die deelgenomen hebben aan 

de cursussen hebben er veel van geleerd. In het nieuwe jaar worden nieuwe activiteiten aangeboden.  

U wordt hierover tijdig geïnformeerd. Alle naschoolse activiteiten worden gratis aangeboden. 

 
Algemene informatie:  
 
Busvervoer:  
Gelet op de veiligheid van de leerlingen heeft de school een dringend verzoek aan de ouders die hun 
kinderen zelf ophalen met de auto. Haal uw kind vanaf 15.05 uur op, zodat het verkeer geen overlast 
wordt bezorgd en tegen die tijd zijn onze schoolbussen al vertrokken met hun 1e rit. Laat de 
schoolbussen voorgaan, zodat de chauffeurs op tijd terug zijn voor de 2e rit. Alvast heel erg bedankt 
voor de medewerking en begrip. De voordeur gaat om 15.00 uur open.  
 
Ouderbijdrage:  
Heel veel ouders hebben de ouderbijdrage al betaald. Ouders die hun ooievaarspas hebben laten 
scannen bij de administratie zijn vrijgesteld van ouderbijdrage. De ouderbijdrage gebruiken wij om 
leuke activiteiten voor uw kind te doen. Binnenkort hebben wij het holifeest en de ouderbijdrage 
gebruiken wij om traktaties voor uw kind te betalen. Wij hopen dat u nu begrijpt hoe belangrijk die 
bijdrage is om het leuk te maken voor uw kind (€16,- per jaar). U kunt dit geld contant bij de 
administratie betalen of overmaken op bankrekening De ouderbijdrage kan gestort worden op 

rekeningnummer NL53 INGB 0000 0793 82 t.n.v. STG ALG VOORUITSTREVEND ALG HINDOE 

ONDERWIJS NED. 
 



 

Zondagslessen:  
Zondag zijn er yoga-, dans-, harmonium-, keyboard-, dhool-, taekwando-en hindicursussen voor 
ouders en leerlingen. Kom een keer langs om een proefles te volgen. Contactpersoon voor deze cursus 
is mevr. Shalinie Sardjoe. (06 – 83604650)  
 
 
VakantiepasClub kerstvakantie Den Haag: 
 
We hebben dit jaar volgens het KNMI 7% kans op een witte kerst. Gelukkig hebben we geen sneeuw 
en ijs nodig voor een leuke kerstvakantie, want de VakantiepasClub komt weer met een gevarieerd 
pakket activiteiten met speciale VakantiepasKorting voor de leden. 
 
Het Huygenspark wordt drie dagen lang een omgetoverd in de bijzondere wereld van Carnivale, een 
spectaculaire mix van attracties en acts uit de tijd dat circus en kermis nog één waren. Met onder meer 
een vlooiencircus, vuurvreters, steltlopers, een zweefmolen en kop van Jut en warme hapjes. 
 
Bij het Haags Historisch Museum kunnen kinderen in de leer bij een restaurateur en bij het 
Kinderboekenmuseum kunnen ze ontdekken wat juffen en meesters doen in de vakantie. Verder 
hebben we een aantal creatieve workshops en oliebollen van Vermolen in de aanbieding. Alle 
activiteiten zien? Kijk dan op vakantiepas.nl. Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub? Geef 
het dan gratis op via vakantiepas.nl en maak meteen gebruik van de kortingen. VakantiepasClubleden 
krijgen twee weken vóór elke schoolvakantie een e-mail met kortingsbonnen en een link naar de 
activiteiten 
 
Medezeggenschapsraadsleden: 
Namens het personeel: 
S. Kanhai 
D. Binesari 
M.Lalbahadoersing 
 
Namens de ouders: 
S. Khoenkhoen 
A. Nandpersad 
 
 
Nieuwjaar: Nog een paar weken en het jaar 2018 zit erop. De tijd is heel erg snel gegaan. Door de 
onvermijdbare hectiek van de dag verliezen wij alle besef van de tijd. Wanneer je een keer in de 
gelegenheid bent om na te denken over de tijd, merk je pas hoe snel alles wel gaat. Belangrijk daarbij 
is, dat wanneer iets gebeurd is, je er weinig aan kan veranderen. “Gedane zaken nemen geen keer of 
wending“ hoor je vaker zeggen. Je kan dus niet terug in de tijd, maar je kan er wel lering uit trekken. 
Wij hopen voor een ieder dat het nieuwe jaar heel voorspoedig mag zijn. Wij wensen u allen mede 
namens alle personeelsleden, het bestuur, de raad van toezicht, de ouderraad en de 
medezeggenschapsraad heel veel voorspoed, geluk en wijsheid toe. Moge al uw wensen in vervulling 
gaan in 2019! 
 

Tot slot wenst het team van de Algemene Hindoe Basisschool u allen prettige feestdagen en een 

voorspoedig 2019 toe! 

  


