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NIEUWSBRIEF december 2017 

 

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 

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

op onze website www.vahon.nl. Zo kunt u deze altijd nalezen. U hebt uw mailadres doorgegeven op 

het e.h.b.o. formulier. U zult vanaf dit schooljaar ook informatie per mail toegestuurd krijgen. 

 

Vrije dagen: 

Kerstvakantie: 

25 december t/m 5 januari: Kerstvakantie. 

 

Studiedag:  

Er is op vrijdag 23 februari geen school. De leerkrachten hebben op deze dag een studiedag. 

 

Voorjaarsvakantie: 

Maandag 26 februari tot en met vrijdag 2 maart 2018. 

 

Holi:  

Holi is op 1 en 2 maart 2018. Dit valt in de voorjaarsvakantie.  

 

Activiteiten afgelopen weken: 

 

Cursus Opvoeden zo 

In november hebben een groep ouders de cursus opvoeden en zo gevolgd. Deze bijeenkomsten beoogt 

hen te ondersteunen met de opvoeding van hun kinderen. Het is geenszins de bedoeling, ouders te 

leren dan wel voor te houden hoe hun kinderen op te voeden. De cursusleidster maakt gebruik van de 

kennis en ervaring van de ouders om de gehanteerde methode aan te vullen. 

De ervaring leert dat, door ouders met elkaar in contact te brengen, zij van elkaar leren en elkaar beter 

kunnen ondersteunen. De cursusleidster integreert deze kennis in het lesmateriaal. In het nieuwe jaar 

starten we met de cursus ‘omgaan met pubers’. Mocht u interesse hebben dan kunt u dit doorgeven aan 

de directie.  

 

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 

2018 zullen zij meerdere vo scholen bezoeken. Uw kind van groep 8 heeft een schoolwijzer 

http://www.vahon.nl/


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.  

 

Sint en einde jaarsviering met ouders: 

Deze activiteiten zijn dankzij uw medewerking succesvol afgerond. Heel veel leerlingen hebben 

tijdens de einde jaarsviering op 16 december de eerste keer podiumervaring opgedaan. Zij zijn de 

artiesten van de toekomst. Jong geleerd oud gedaan.  

 

Kerstdiner:  

Op woensdag 20 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 toetsafname 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 

cursus schaken hebben op dinsdag 19 december een medaille gekregen.  

In het nieuwe jaar worden nieuwe actviteitein 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  

NL 76 DEUT0496 188 941 t.n.v. Stichting Vahon. 

 

  



Beeldmateriaal op facebook en website van de school: 

Wij plaatsen regelmatig beeldmateriaal op internet. Als u bezwaar hebt, kunt u dit schriftelijk 

doorgeven aan de groepsleerkracht van uw kind. Uiteraard zullen wij uw mening respecteren en geen 

beeldmateriaal op internet plaatsen. Ter informatie willen wij u doorgeven dat kinderen het juist leuk 

vinden als hun foto’s/ films op facebook worden geplaatst. U kunt dit bekijken op het facebook van de 

school en op de website van de school.  

 

Zwemlessen: 

Een aantal leerlingen willen niet meedoen met de zwemlessen. De gemeente Den Haag biedt de 

mogelijkheid dat de leerlingen van de groepen 5 en 6 zwemlessen kunnen volgen. Zwemles is dus een 

verplicht onderdeel in de groepen 5 en 6. Uw kind mag zonder geldige redenen de zwemles niet 

missen. Sommige kinderen hebben om medische redenen vrijstelling gekregen. Deze leerlingen 

hebben een brief van de huisarts bij de groepsleerkracht ingeleverd. 

 

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) 
 

Nieuwjaar: 

Nog een paar weken en het jaar 2017 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 2018! 

 

De directie en het personeel wensen u prettige feestdagen en een heel voorspoedig 2018 toe. 

Hindoe school kie Jai ho 

 

 

Namens de directie en het personeel. 


