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Beste ouders/verzorgers, 

Hierbij ontvangt u onze eerste 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. 

 

Schoolgids: 

Uw kind heeft de schoolgids in ontvangst mogen nemen. De schoolgids is in de meeste gevallen 

compleet wat informatie betreft.Wij willen u dan ook vragen om zich te houden aan wat in de 

schoolgids staat. Leest u vooral goed wat geschreven is over verlof voor leerlingen buiten de vakanties 

om.Wij houden ons heel erg stipt daaraan. Ook ten aanzien van ziek melden en overig verzuim willen 

wij het duidelijk houden. Wij verzoeken u om de schoolregels op blz 40, 41 en 42 met uw kind goed 

door te nemen. De schoolgids is ook op de website te lezen. 

 

Ooievaarspas/Ouderbijdrage: 

Ook dit schooljaar is de ooievaarspas van toepassing. U heeft de gelegenheid om de ooievaarspas zo 

snel mogelijk te laten scannen bij de administratie door Juf Asha. Dan komt uw kind in aanmerking 

voor de vergoeding van schoolreisgeld en ouderbijdrage. Als de pas niet gescand is, telt dat niet mee 

en zal er geen geld voor  uw kind beschikbaar gesteld worden door de gemeente. 

 

De ouders van de leerlingen die geen ooievaarspas hebben kunnen de ouderbijdrage €16,- per kind 

overmaken op het rekeningnummer NL53 INGB 0000 0793 82 t.n.v. STG ALG 

VOORUITSTREVEND ALG HINDOE ONDERWIJS NED. U kunt uiteraard ook contant bij de 

administratie van de school betalen. 

 

Busvervoer: 

Busvervoer: Ten aanzien van de bijdrage voor vervoer willen wij nogmaals benadrukken dat wij niet 

per dag afrekenen. Als uw kind gebruik maakt van het busvervoer, betaalt u de bijdrage over 11 

maanden per jaar. 1 maand bent u vrijgesteld. Velen van u weten reeds dat de bijdrage voor vervoer 

maar een fractie van de kosten dekt. Voor vervoer is er geen subsidie. De meeste kosten worden 

gedekt met donaties en verkoopdagen. De ouders leveren naast het busgeld ook nog een andere 

bijdrage namelijk dat zij ’s morgens klaarstaan, wanneer de bus de kinderen ophaalt en ’s middags, 

wanneer de kinderen thuiskomen. Wij hopen dat het nu wel voor een ieder duidelijk is hoe het hier 

gaat met vervoersbijdrage. Bankrekening vervoer: NL88 ABNA 0533360072 t.n.v. Stichting 

Ondersteuning Leerlingen VAHON. Als u een kopie van uw bankpas bij de administratie inlevert, 

kunnen wij het vervoersbijdrage automatisch van uw rekening afschrijven. 

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 15.10 uur op, zodat het verkeer geen overlast 

wordt bezorgd en tegen die tijd zijn onze schoolbussen al vertrokken met de 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. 

http://www.vahon.nl/


Wij vervoeren uw kind met heel veel plezier met het besef van onze verantwoordelijkheden. Als er 

echter ondanks dat toch nog dingen zijn die niet goed gaan, willen wij dat graag van u horen.  

Een andere voorwaarde van deelname aan vervoer is dat de leerling zich houdt aan de regels die ter 

wille van de orde in de bus gelden. Zij die door hun gedrag de veiligheid in de bus in gevaar brengen, 

zullen uitgesloten worden voor deelname aan het vervoer. Om het busvervoer ordelijk te laten 

verlopen willen we aan de groep 8 leerlingen vragen mee te helpen met de begeleiding van de jongere 

kinderen in de bus. 

De ziekmeldingen van leerlingen verzoeken wij om voor 7 uur ’s ochtends door te geven aan de 

desbetreffende chauffeur. De buschauffeur hoeft dan niet meer bij u langs te komen. Alle 

buschauffeurs hebben een eigen mobiel. Herstelmelding moet u uiteraard ook tijdig doorgeven. 

  

Spreekuur directie en leerkrachten: 

De groepsleerkrachten zijn dagelijks voor verschillende ouders te spreken voor zover het om  

korte informatieve zaken gaat.Voor langere gesprekken die diepgaand van aard zijn, is het handig als 

ouders een afspraak maken. De directie is dagelijks te spreken, uitgezonderd op de woensdag. Op de 

woensdag lukt dat alleen als er een afspraak is gemaakt. De overige dagen gaat het wat makkelijker. 

Het is wel handig als u vooraf ons even telefonisch op de hoogte stelt. 

 

Vrije dag: 
Op dinsdag 19 september 2017 is er geen school. In Den Haag zijn de basisscholen dicht 

in verband met Prinsjesdag.Vanaf woensdag 20 september is er weer normaal school. 

 

Aansprakelijkheid: 

Op onze school is het de regel dat wanneer een leerling spelenderwijs of vechtenderwijs iets vernielt, 

hij daarvoor moet betalen. De ouders worden aansprakelijk gesteld. De school kan alleen aansprakelijk 

gesteld worden als de school de schuld heeft. Daarom is het goed om een 

aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor uw kind. Om een voorbeeld te geven: als een leerling 

per ongeluk op de bril van een andere leerling trapt, is de school niet de schuldige. In zulke gevallen 

kan de aansprakelijkheidsverzekering van de schuldige leerling oplossing bieden.   

 

Verstandhouding ouder en school: 

Tenslotte: Dank aan alle ouders die toch zeer bewust hun kind bij ons geplaatst hebben.Wij zullen tot 

uitersten gaan om uw kind verder te helpen. Hulp aan leerlingen komt het beste tot zijn recht als de 

school, het kind en de ouder op één lijn staan. De gesprekken met ouders voeren wij daarom ook snel. 

 

Studiedag: 

Op vrijdag 13 oktober 2017 zijn alle leerlingen vrij. De leerkrachten hebben dan een studiedag. 

 

Herfstvakantie: 

De herfstvakantie duurt van maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2017. Wij verwachten de 

leerlingen op maandag 23 oktober op school. 

 

Datum Activiteit Overige informatie 

Dinsdag 19 september 2017 Prinsjesdag De leerlingen zijn vrij. 

Vrijdag 22 sept. 2017 Mandirbezoek i.v.m. Navratan De leerlingen mogen persaad, 
fruit of bloemen meenemen 
om te offeren. Traditionele 
kleding is ook leuk. 

 
Maandag 25 september 2017 

 
Voetbaldagen groep 7/8 

De leerlingen komen in 
sportkleding op school en 
nemen water in bidonfles mee. 
Ouders kunnen ook 
meehelpen. 

 

       



Datum Activiteit Overige informatie 

 
Dinsdag 26 september 2017 

 
 Voetbaldagen groep 5/6 

De leerlingen komen in 
sportkleding op school en 
nemen water in bidonfles 
mee. Ouders kunnen ook 
meehelpen. 

 
Donderdag 28 september 
2017 

 
 Voetbaldagen groep 3/4 

De leerlingen komen in 
sportkleding op school en 
nemen water in bidonfles 
mee. Ouders kunnen ook 
meehelpen. 

Vrijdag 13 oktober 2017 Studiedag personeel. De leerlingen zijn vrij. 

 
4 okt t/m 15 okt 

 
 Kinderboekenweek: Griezelen 

Leerlingen nemen boeken 
over dit thema mee naar 
school. Ouders mogen in de 
groep van hun kind voorlezen. 
Spreek dit af met de 
groepsleerkracht van uw kind. 

16 t/m 20 oktober 2017 Herfstvakantie De leerlingen zijn vrij. 

 
Donderdag 9 november 2017 

 
Schoolfotograaf 

Uw kind komt in mooie 
kleding op school 

Donderdag 9 november 2017 Het Nationale Schoolontbijt Kinderen betalen €0,50 en 
nemen bord en bestek mee. 

 
Dinsdag 14 november 2017 

 
Rapportuitreiking ( 1e periode)  

De leerlingen krijgen rapport 
mee naar huis 

 
Woensdag 15 november 
2017 

 
Oudermiddag (13:00-17:00) 

Rapportbespreking met de 
groepsleerkracht 

Vanaf 20 november 2017 Citotoetsen groep 8 Deze toetsen worden digitaal 
afgenomen. Ouders 
zorgen ervoor dat de 
kinderen goed uitgerust op 
school komen. Citotoetsen 
kan je thuis niet leren. De 
leerlingen zijn nu druk bezig 
met de voorbereidingen 
ervan. De zaterdaglessen zijn 
zeker geschikt om extra te 
oefenen 

 
 
Dinsdag 5 december 2017 

 
 
Sintviering op school 

 
Alle leerlingen krijgen 
pepernoten en speculaas van 
de ouderraad. Kinderen van 
de groepen 1 t/m 4 krijgen 
een cadeau en de groepen 5 
t/m 8 organiseren een 
surprise. 



          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Woensdag 20 december 
2017 

 
Kerstdiner met de leerlingen 

De kerstviering is ’s avonds en 
de ouders moeten de 
kinderen om 17.30 uur op 
school afzetten en om 19.30 
uur weer ophalen. Ouders 
kunnen vegetarische maaltijd 
en hapjes klaarmaken 

Zaterdag 16 december 2017 Einde jaarsviering met 

Ouders. 

Ouders worden uitgenodigd 

om deel te nemen aan deze 

viering. Deze begint om 17.00 

uur en misschien wordt 

uw kind uitgekozen om op 

deze avond op te treden. 

Vrijdag 22december De school sluit om 12.30 uur. Leerlingen die gebruik maken 

van leerlingenvervoer worden 

vanaf 12.30 uur afgezet. 

Ouders die hun kinderen zelf 

ophalen, moeten om 12.30 uur 

hun kinderen ophalen. 
25 dec. 2017  t/m 5 jan. 2018 Kerstvakantie De leerlingen zijn vrij. 

Namens de directie en het personeel. 
 


