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Algemene Hindoe Basisschool 
Nieuwsbrief 3 

                                   

Februari 2018 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Hierbij ontvangt u onze derde 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. 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 23 februari 2018 tot en met 

vrijdag 2 maart 2018. De leerlingen zijn dus vrij. De school begint weer op maandag 5 maart 2018. 

 

Vrije dagen: 

Studiedag:  

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

 

Paasweekend:  

Van vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018.  

 

Planning komende periode: 

Dag Activiteit Overige informatie 

22 februari 2018 Gezonde lunch Alle kinderen nemen een gezonde lunch mee naar school.  

14 maart 2018 Oudermiddag Uw kind krijgt na de vakantie een uitnodigingsbrief mee. 

22 maart 2018 Wereldwaterdag De leerlingen worden gestimuleerd alleen water te drinken op school.  

28 maart 2018 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! 

Citotoetsen: 

De citotoetsen zijn afgerond. Uw kind krijgt op dinsdag 13 maart 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. 

 

De landelijke eindtoets van groep 8 is dit jaar van dinsdag 17 april t/m donderdag 19 april 2018.  

 

Swami Dayanand Jayanti: 

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

leerkrachten aandacht besteed om deze dag te herdenken. 

 

Groep 8: 

De kinderen zijn de afgelopen periode op diverse scholen geweest om zich te oriënteren op een nieuwe 

school. Veel kinderen hebben al een keuze gemaakt en hebben zich al ingeschreven. De 

aanmeldprocedure eindigt op vrijdag 23 februari 2018.  
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Wijziging groepsbezetting: 

Er zijn 2 kleine aanpassingen in de groepsbezetting van groep 6A en groep 7/8A. In groep 6A staat juf 

Kirty maandag en dinsdag voor de groep. Vanaf woensdag staat meester Soelin daar. In groep 7/8A 

gaat meester Soelin elke dinsdag lesgeven. De overige dagen blijven ongewijzigd.  

 

Drukte na school: 

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

Als de 1e rit bussen vertrokken zijn, is de drukte voor het gebouw minder. Dus nogmaals het verzoek  

om tot 15.15 uur niet voor het schoolgebouw (de Asmansweg) te parkeren. Het schoolgebouw gaat  

Om 15.05 uur open (alleen woensdag om 12.35 uur). Afspraken die u met de leerkracht maakt kunnen  

pas vanaf 15.15 uur.  

 

Nieuwe kleuterklas groep 1C: 

De nieuwe groep 1C is inmiddels gestart. Juf Radha staat de hele week in deze groep. De jongste  

kleuters die pas 4 zijn geworden komen in deze groep. U kunt uw kind of iemand in uw omgeving bij 

de directie aanmelden. Is uw kind bijna 4 jaar oud dan kan hij/zij ook geplaatst worden in 1C.  

Voor verdere informatie kunt u bij de directie terecht.  

 

Ga voor gezond: 

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

Deze werkgroep heeft op 22 januari een gezond ontbijt en op 22 februari een gezonde lunch  

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. We blijven water 

drinken op school en eten in de ochtendpauze fruit. Bij verjaardagen zorgen we voor een gezonde  

traktatie. Er zijn diverse sites waar voorbeelden van gezonde en gevarieerde traktaties te vinden zijn:  

gezondtrakteren.nl of gezonde-traktatie.nl. 

 

Verkeer: Fietsles op tv West: 

In januari is omroep West bij ons langs geweest tijdens een fietsles. De leerlingen hebben op een 

speciaal aangelegd parcour fietsles gekregen. Zo proberen wij de kinderen te stimuleren om straks 

zelfstandig de weg op te kunnen. Aan dit fietsproject doen bijna 10.000 kinderen mee op Haagse 

scholen. Op onze facebook site kunt u het filmpje terug vinden.  

 

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 31 INGB 0000 0793 82 t.n.v. Stichting Vahon. Ouders die hun ooievaarspas al 

hebben laten scannen bij de administratie van de school, hoeven geen ouderbijdrage te betalen. 

 

Zondagschool: 

Elke zondag wordt er dans-, dhool-, basuri-, 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 voorjaarsvakantie toe. 

 

Namens de directie en het personeel. 

 


