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Algemene Hindoe Basisschool 
Nieuwsbrief 4     

 

 

Nieuwsbrief: april 2019 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Hierbij ontvangt u onze vierde 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 lezen. 

 

Meivakantie: 

In verband met de meivakantie zijn wij gesloten van 29 april t/m 10 mei 2019. 

De leerlingen zijn dus vrij. De school begint weer op maandag 13 mei 2019. 

 

Planning voor de komende periode: 

Datum    Activiteit Overige informatie 
Vrijdag 19 april Goede vrijdag De leerlingen zijn vrij. 

Maandag 22 april 2e Paasdag De leerlingen zijn vrij. 

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

Donderdag 16 mei Fietsexamen Op donderdag 16-05-2019 om 09:45 uur zal 

het praktisch fietsexamen worden afgenomen 

in het Zuiderpark. Uw kind dient om 09.30 

uur in het Zuiderpark aanwezig te zijn. 

Maandag 27 mei Bezoek Madurodam / Tweede 

kamer 

Groep 8 

Woensdag 29 mei Studiedag De leerlingen zijn vrij 

30 + 31 mei Hemelvaart De leerlingen zijn vrij 

27, 28 en  mei Inloopochtenden  De ouders van de groepen 1 t/m 7 zijn van 

harte welkom. Voor meer informatie kunt u 

terecht bij de groepsleerkracht. 

Zondag 26 mei Hindi examen De leerlingen die meedoen krijgen een brief 

mee 

11, 12 en 13 juni Inloopochtenden van 9.00 uur tot 

10.00 uur. 

De ouders van de groepen 1 t/m 7 zijn van 

harte welkom. Voor meer informatie kunt u 

terecht bij de groepsleerkracht 

Zaterdag 15 juni Open dag Iedereen is welkom. 

Maandag 17 juni t/m 20 

juni 

Sportdagen U kind krijgt een brief van de 

groepsleerkracht. 

Vrijdag 21 juni Schoolreis groepen 1 en 2 De informatie staat op de website van de 

groep. 

Donderdag 20 juni Schoolreis groepen 5 t/m 7 De informatie staat op de website van de 

groep. 

Donderdag 27 juni Schoolreis groepen 3 en 4 De informatie staat op de website van de 

groep. 
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Donderdag 27 juni Musical in Regentessetheater Groepen 6 en 7 

Donderdag 27 juni  Minisportdag groep 5 en 6 Groep 5 en 6 

Woensdag 26 t/m vrijdag 

28 juni. 

Schoolkamp groepen 8 De informatie staat op de website van de 

groep. 

 

Schoolontwikkelingen: 
Naast kwaliteitszorg is een van de prioriteiten van het nieuwe schoolbeleid de sociale veiligheid van  

de school onder leerlingen en leerkrachten. De school dient een plek te zijn  waar iedereen zich  

veilig voelt en waar pesten en gewelddadigheden worden bestreden. We willen een veilige  

vreedzame school zijn en vandaar dat we een gedragsgroep hebben opgericht waarin leerkrachten  

zitting hebben en een gedragsprotocol hebben opgesteld.  Vandaar dat er nu voldoende pleinwacht is 

 waar leerkrachten, onderwijsassistenten en ook ouders nu in duidelijk zichtbare hesjes surveilleren  

om de leerlingen een veilig gevoel te geven en pestgedrag te voorkomen. Ook komt er steeds meer  

spelmateriaal voor de leerlingen. 

Binnenkort gaan we voor een aantal leerlingen een speciaal  project opzetten om de school nog  

veiliger te maken en hen om de medewerking vragen. 

  

Nieuw personeel: 
Sinds 21 februari is Edu Dumasy als interim directeur-bestuurder en Jan Looise als financieel  

directeur verbonden aan de school. Ook Bea  Sewraj is ook onlangs verbonden als assistent- 

conciërge aan de school. Zij maakt vanaf 7.30 u. de schooldeur open en verwelkomt alle leerlingen  

en eventuele begeleiders. 

 

Citotoetsen: 

Op dinsdag 16 april tot en 18 april maken de kinderen de landelijke eindcito. Na de meivakantie 

worden de resultaten bekend gemaakt. De overige groepen maken na de meivakantie de citotoetsen. 

U krijgt van de groepsleerkracht nog een rooster. 

 

 

De afgelopen periode: 

 

Koningsspelen: 

Op vrijdag 12 april heeft de Koningsspelen plaats gevonden. De leerlingen hebben eerst genoten van 

een heerlijk Koningsontbijt. En hebben daarna beweegactiviteiten gedaan in het park. 

 

Grote Rekendag:  

Op woensdag 28 maart was bij ons de Grote Rekendag. Dit is een dag die helemaal in het teken 

stond van rekenen. Niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer 

dan sommen maken in je werkboek! 

 

Gastlessen: 

 In de week van 15 april zal een gastdocent van centrum 1622 lesgeven in verschillende groepen.  

Hij zal voor de groepen 6 de lessen verzorgen over social media, voor de groepen 7 de lessen over 

puberteit en relaties en voor de groepen 8 lessen over verliefdheid en seksualiteit. 

 

Tuinbouw:  
De groepen 7 tuinieren dit schooljaar twee keer onder begeleiding in Kortenbos 10. 
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Activiteiten voor de komende periode: 

 

Fietsexamen: 

Het praktisch verkeersexamen wordt dit jaar in het Zuiderpark op donderdag 16 mei afgenomen. 

Uw kind heeft De leerlingen die deelgenomen hebben wachten vol spanning op hun uitslag. Dit zal 

 bekend gemaakt worden na de meivakantie. 

 

 

Hindi examen:  

Het Hindi examen wordt op zondag 26 mei afgenomen. Leerlingen die deel mogen nemen aan dit  

examen zijn al op de hoogte gesteld. Zij krijgen oefenmateriaal mee om in de meivakantie extra te  

oefenen. Hindionderwijs is de meerwaarde van onze school en wij mogen trots zijn als leerlingen het  

Hindi examen succesvol kunnen afronden.  

 

Open dag: 

Zaterdag 15 juni. Meer informatie volgt nog. 

 

ACTIVITEITEN UIT DE KLAS 

DE WEEK VAN HET GELD (27 MAART 2019) 
 

Op woensdag 27 maart heeft mevrouw Ramnath van Nationale Nederlanden in groep 6A een 

les verzorgd omtrent de Week van het Geld. Eerder hadden de leerlingen op de computer een 

spel gespeeld waarbij zij konden zien wat voor geldtype zij waren. De gastdocente had een 

Cash Quiz meegenomen. Dat is een spelpakket met bordjes voor de teams en kleine prijsjes 
voor alle kinderen. De Cash Quiz wordt tijdens de gastles online gespeeld. Bij iedere vraag 
konden de leerlingen in hun groepje beraden over het juiste antwoord. De winnende groep 
kreeg een prijs. Het was een leuke en leerzame les geweest.  
Na afloop van de les kregen alle leerlingen een spaardoosje.  
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BEZOEK BIJ DE BOER (2 APRIL 2019) 
 

Kinderen in de grote stad hebben vaak  geen idee hoe het leven op een boerderij eruit ziet. 

Reden te meer om een bezoek aan een boerderij te plannen. Op dinsdag 2 april hebben de 

leerlingen van groep 6A een bezoek gebracht aan een boerderij in Schipluiden. Zij hebben 

daar gezien hoe een koe gemolken wordt, waar de melk opgevangen wordt en hoe het 

bewaard wordt. De kalveren en vogels spotten met een verrekijker kwamen ook aan bod. De 

leerlingen mochten meehelpen de koeien te voeren. Daaraan wilden een groep leerlingen  vol 

enthousiast aan meewerken. Een groep leerlingen bleef liever daar uit de buurt.  

Het was een leuke en leerzame ochtend geweest. 
 
Figure 1De haagse brandweer geeft een gastles in groep 6. 

 

 

Holfeest: 
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