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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. 

 

Vakantie 

In verband met de voorjaarsvakantie is de school gesloten van vrijdag 24 februari 2017 tot en met vrijdag  

3 maart 2017. De leerlingen zijn dus vrij. De school begint weer op maandag 6 maart 2017. 

 

Vrije dagen: 

Studiedag:  

Er is op vrijdag 24 februari geen school. De leerkrachten hebben een studiedag. 

Voorjaarsvakantie: 

Maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart 2016. 

Holi:  

Op maandag 13 maart zijn de leerlingen halve dag vrij i.v.m. Holi. De school gaat om 12.30 uur uit.  

 

 

Planning komende periode 
 Dag Activiteit Overige informatie 

 8 maart 2017 oudermiddag Uw kind heeft een uitnodigingsbrief meegekregen. 

 8 maart 2017 Grote rekendag Ieder jaar wordt de Grote Rekendag 

georganiseerd. Het is een dag voor alle 
basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 

t/m 8) die helemaal in het teken staat van 
rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar 

vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer 

dan sommen maken in je werkboek! 
 12 maart 

2017 

Holikaverbranding op 

school  

Op zondag 12 maart vindt de jaarlijkse Holika 

verbranding op het schoolplein plaats. In de gymzaal 
zijn er vanaf 17.00 uur optredens van leerlingen en in 
het muzieklokaal is er van 16.30 uur een 

Hawandienst.Indien u deel wilt nemen aan deze 
Hawandienst kunt u dit doorgeven aan de directie. De 

Holikaverbranding is om 18.00 uur. Na de verbranding 

zijn er in de gymzaal optredens van leerlingen van de 
school en de zondagse school. Er wordt ook gezorgd 
voor vegetarisch eten. 

 13 maart 
2017 

Holiviering op school - Kinderen hebben podiumprogramma op school. 
- Onderbouw van 9.15 uur -10.30 uur. 



- Bovenbouw van 10.45-12.00 uur. 
- De school gaat om 12.30 uur uit 

- Ouders kunnen zorgen voor traktatie  
De kinderen spelen vanaf 12.15 uur holi op het 
speelplein. Ze nemen holipoeder mee.  

 20 maart tot 

en met 24 

waterdag 

Wereldwaterdag De leerlingen worden gestimuleerd om in deze week  

alleen water te drinken op school.  

 23 maart 

2017 

Gezonde lunch De leerlingen nemen op deze dag een gezonde lunch 

mee 

    

Activiteiten afgelopen periode: 

Basant Panchami 

Op vrijdag 13 februari was de viering van Basant Panchami op school. Met dit feest luidt men de komst van  

de lente in. Er is symbolisch een begin gemaakt met het opbouwen van de holika. Dit is een brandstapel die  

aan de vooravond van het naderend Holi-feest onder grote belangstelling in brand wordt gestoken. De  

leerlingen zijn al begonnen met het oefenen van chauwtal. 

Gezond ontbijt 

De werkgroep Ga voor Gezond besteedt veel aandacht aan de gezonde leefstijl van onze leerlingen. Deze  

werkgroep heeft op 18 februari een gezond ontbijt georganiseerd. Dankzij uw bijdrage is deze dag geslaagd  

en de leerlingen worden bewust gemaakt van gezonde voeding. In de media is al verteld hoe ongezond pakjes  

drinken zijn. 

Dansles 

Sandya Manniesingh geeft tijdens schooltijd een lesuur dansles aan de leerlingen van de groepen 3 en 4. Zij  

geeft op woensdag en donderdag na school dansles aan de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8.  

Als uw kind interesse heeft om na school dansles te volgen, kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht van  

uw kind. Deze lessen zijn gratis. 

Citotoetsen 

De citotoetsen zijn bijna rond. Doordat er veel leerlingen afwezig waren vanwege ziekte, heeft de 

afname langer geduurd dan gepland. Uw kind krijgt met het rapportboek een grafische weergave van de  

toetsen mee. U kunt contact opnemen met de leerkracht van uw kind, als u de resultaten eerder wilt weten. 

Swami Dayanand Jayanti 

Op 12 februari was de geboortedag van Swami Dayanand. Middels verschillende werkvormen hebben  

leerkrachten aandacht besteed om deze dag te herdenken. 

Vriendenquiz 

Onze school heeft deelgenomen aan het NTR kinderprogramma ‘Beste Vriendenquiz’. Dit programma wordt  

binnenkort uitgezonden. Het was een heel leuke ervaring voor de kinderen, de leerkrachten en de ouders. 

Brandweerles 

De afgelopen weken waren weer educatieve lessen gepland voor de groepen 8. De kinderen hebben  

een bezoek gebracht aan de brandweerkazerne in Delft. Ze zijn allemaal benoemd tot brandmeester!!  

De open dagen op Diamant college & Corbulo college waren erg interessant. De kinderen zijn zich volop  

aan het oriënteren op een middelbare school. Voor de voorjaarsvakantie moeten ze zich inschrijven.  

Succes met het kiezen van een nieuwe school!!Tot slot blijven we aandacht besteden aan het lezen met leuke  

leesactiviteiten in het Leescafé!! Kom gezellig een dagje langs om een kijkje te nemen in ons leescafé. 

 

Activiteiten voor de komende periode 

In de maanden april, mei en juni zijn er heel veel activiteiten. Neem de website van de groep van uw kind  

regelmatig door. Op deze site worden de activiteiten ook vermeld. 

Schoolreis 

Uw kind heeft een brief meegekregen over de schoolreis. 

Groepen 1 en 2: Donderdag 15 juni; 

Groepen 3 en 4: Dinsdag 20 juni 2017; 

Groepen 5, 6 en 7: Dinsdag 4 juli 2017. 

 

 

 



Personeel 

De heer Chan Chedi heeft enkele weken bij ons op school als groepsleerkracht gewerkt. Vanwege ziekte is hij  

gestopt. Dit is heel jammer. Ouders en leerlingen waren heel erg tevreden over hem. Om de kwaliteit te  

blijven garanderen worden bepaalde groepsleerkrachten anders ingezet. Dit wordt aan de desbetreffende  

groepen doorgegeven. 

Drukte na school 

De drukte na school is minder geworden. Dit is beter voor de veiligheid van de leerlingen. Heel veel ouders  

komen voor 15.15 uur niet met hun auto voor het schoolgebouw. Nadat de 1e rit bussen vertrokken zijn, is de 

drukte minder geworden. Dus nogmaals het verzoek om tot 15.15 uur niet voor het schoolgebouw (de  

Asmansweg) te parkeren. Het schoolgebouw gaat om 15.00 uur open. (alleen woensdag om 12.30 uur) 

Ouderbijdrage 

Ouders die nog steeds geen ouderbijdrage hebben betaald, krijgen binnenkort een brief van de ouderraad.  

U kunt dit bedrag (€16 per kind) contant bij de administratie betalen of overmaken op bankrekening  

NL 76 DEUT 0496 188941 t.n.v. Stichting Vahon. Ouders die hun ooievaarspas al hebben laten scannen bij  

de administratie van de school, hoeven geen ouderbijdrage te betalen. 

Weekendactiviteiten 

Elke zaterdag wordt op de Algemene Hindoe Basisschool bijles gegeven aan de leerlingen van de groepen 6  

t/m 8. Op deze dag wordt vooral de nadruk gelegd op de vakken rekenen, begrijpend lezen, spelling,  

woordenschat en informatieverwerking.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met juf Rita Ragunath  (rraghunathn@vahon.nl) of na 15.00  

uur op telefoon 070 3841924 

Elke zondag wordt er dans-, dhool-, harmonium-, keyboard-, hindi-, tae kwando- en yogales gegeven. Zondag  

wordt er ook huiswerkbegeleiding gegeven. U kunt een inschrijfformulier bij de administratie van de school  

vragen. Contactpersoon  mevr. Sardjoe (06 83604650) 

 

 
Tenslotte wensen wij u allen een heel prettige krokusvakantie toe. 

Namens de directie en het personeel. 

mailto:rraghunathn@vahon.nl

