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Koningsspelen 2019 
Het is zover! De koningsspelen staan voor de deur.  
Op vrijdag 12 april vindt dit sportieve Oranje feest plaats. De dag bestaat uit sportieve activiteiten die worden 
afgesloten met en feestelijke Koningslunch. 
 
Belangrijk! 
Kledingvoorschrift:  
Laat uw kind sportief gekleed naar school komen. Denk daarbij aan schoenen waarin goed bewogen kan worden en 
kleding in laagjes om bij warmte iets uit te kunnen trekken. 
Eten/drinken: 
De lunch wordt verzorgd. Geef wel het tussendoortje en drinken mee. 
We willen alvast alle hulpouders bedanken voor het mede mogelijk maken van deze gezonde, sportieve en vooral 
feestelijke dag. 
 
Wilt u even komen kijken? Dat mag natuurlijk altijd. We starten rond 8.45 uur met de openingsdans van enkele 
minuten. Daarna gaat het spelcircuit van start!  
Op elk tijdstip bent u als toeschouwer welkom om even te komen kijken. Rond het middag uur is het 
ochtendprogramma afgelopen. 
Rond 13.00 gaan we lunchen. 
 
De kinderen komen deze dag op de gewone tijd weer met de bussen aan op het Elandplein. 
 
Hartelijke dank namens de werkgroep Koningsspelen! 

 
Paasviering en Paaslunch! 
Donderdag 18 april is het witte donderdag, de dag van het laatste avondmaal van jezus. Dan vieren wij op school het 
paasfeest.  
Tijdens de paasviering, in de ochtend, komen de kinderen en leerkrachten bij elkaar om te luisteren naar het 
paasverhaal. Ook worden er prachtige gedichten voorgedragen en zingen we met elkaar mooie paasliederen. 
 
Het is helaas niet mogelijk voor ouders om te komen kijken naar de Paasviering. We kunnen dit niet allemaal 
onderbrengen in de school. 
 
Daarna zal er in iedere klas een feestelijk en lekkere lunch klaarstaan. De lunch wordt verzorgd door school dankzij 
de inzet van hulpouders.  
 
Wel vragen we u om een bord, beker en bestek mee te geven.  
Op deze dag geldt de normale schooltijd. 
Vergeet u niet om een tussendoortje en drinken mee te geven!  
 
 
Namens het team en de werkgroep Pasen, 
alvast een vrolijk Pasen toegewenst! 

 
 



Juffrouw Nathaly 
Juffrouw Nathaly is weer thuis. Op dit moment zijn ze nog bezig met allerlei onderzoeken. Ze hoopt binnen enige tijd 
iets meer duidelijkheid te krijgen over haar ziekte verloop en verwachtingen. 
We wensen juf Nathalie natuurlijk het allerbeste! 
Kinderen en ouders bedank ik uit naam van juffrouw Nathaly voor alle berichten. Ze zijn hart verwarmend. 

 
 
Groep 1/2A, groepen 5 en 6 

In een brief aan de ouders van de groepen 6 is aangekondigd dat we na de meivakantie de groepen 6 bij elkaar 
voegen. 
 
Een aantal ouders heeft bezorgdheid geuit over het grote aantal kinderen in de groep en de onrust die dit met zich 
meebrengt. 
U mag echt aannemen dat we tot het uiterste gaan om die zorg bij ouders weg te nemen. 
In andere omstandigheden hadden we ook andere keuzes kunnen maken, maar die zijn er helaas niet. 
 
We weten dat dit een grote groep is geworden, maar binnen Den Haag zult u dit soort grote groepen op veel scholen 
tegenkomen en steeds maar gaan tegenkomen. 
 
Tot nu toe hebben we voortdurend met invallers gewerkt op de maandag en geprobeerd daar een structurele 
oplossing voor te zoeken. Dat is niet gelukt. 
Juffrouw  Esther heeft zich bereid verklaard om de maandag te gaan werken in groep 5. Zij heeft echter geen ervaring 
met combinatiegroepen. 
Daarnaast is juffrouw Monique dit jaar al langere tijd uitgevallen wegens overbelasting. En we zien graag dat zij zich 
ten volle kan blijven inzetten voor de school. Dit maakt dat we hebben gekozen voor een enkelvoudige groep 5. 
Omdat juffrouw Esther op de maandag voor groep 5 komt te staan en op dinsdag vrij is zal juffrouw Rita groep 1/2A 
nu, naast de dinsdag, ook op maandag voor deze groep staan. 
 
Dus groep 5 kan nu geleid worden door twee leerkrachten die goed kunnen samenwerken en die hun taak perfect 
aankunnen in deze samenstelling. 
Daarnaast kent groep 5 een exceptionele groep begaafde kinderen. De zorg voor deze kinderen is minstens net zo 
zwaar als kinderen die andere intensieve begeleiding nodig hebben. 
Dus het aantal zorgkinderen in die groep is heel hoog. Binnen de een combinatiegroep is die zorg haast niet te bieden 
op dit moment. 
 
Groep 6 hebben we samengevoegd in samenspraak met de leerkrachten, omdat we de overtuiging hebben dat de 
zorg nu stabieler is en  we de kwaliteit beter kunnen bewaken. 
We zien dit niet als een kans. 
We kunnen de kinderen in groep 6 beter begeleiden, omdat parallelgroepen voortdurend het programma moeten 
afstemmen op elkaar. De inzet van de vele invallers maakte dat dit onder druk kwam te staan. Dit probleem vervalt 
nu.  
Door de samenvoeging ontstaan nieuwe niveaugroepen binnen groep 6 waar we effectiever op kunnen inzetten en 
sturen. We zijn er van overtuigd dat we beter kunnen inzetten op de onderwijsbehoefte en samenwerking binnen de 
niveaugroepen binnen één groep. Dus zowel groep 6A als 6B profiteren hiervan. Voor zowel leerlingen met verdiepte 
instructie als wel de kinderen die meer aankunnen kunnen we door deze vernieuwde structuur een eenduidig en 
verantwoord aanbod creëren.  
 
We kennen het fenomeen van leerkracht wisselingen per jaar heel goed. Voor zowel kleutergroepen als voor de 
groepen 5/6, 6 en 7 hebben we hier mee te maken gekregen. 
Er zijn veel leerkrachten geweest vanuit uitzendbureaus. Met alle respect voor hun inzet, maar er is geen sprake van 
enige kwaliteitsbewaking door hun veelal kort durende inzet. Op dit moment hebben we echt allemaal collega’s die 
zich ten volle inzetten voor de kinderen.  
We zoeken echt naar stabiliteit. 

 
De bezorgdheid van u als ouders neem ik echt serieus. Gezien de optelsom van alle factoren is dit voor ons en de 
kinderen de beste oplossing. 
 
 

Peuterschool De Spiegel 
Onze school heeft voor kinderen in de leeftijd van 2,6 tot 4 jaar een peuterschool. 
Na de verhuizing in de zomer zitten we samen met de peuterschool in 1 gebouw. 
Kinderen met een indicatie voor extra speeltijd van het CJG mogen 4 dagdelen komen spelen. Kinderen zonder deze 
indicatie mogen 2 dagdelen komen spelen bij ons op de groep. 
 
De peuterschool heeft nog plekken vrij en wat is er nou leuker dan spelen met veel kinderen? 



 
Wij zijn dus op zoek naar nieuwe vriendjes en vriendinnetje.  
Kent u iemand in uw directe omgeving met een peuter? Ze zijn altijd welkom om te komen kijken!  
 
 

Busvervoer op de woensdag 
Vanaf 4 maart tot en met 8 mei is er geen kinderatelier op woensdag. Dat betekent dat er in die periode gewoon op 
woensdag weer vijf bussen zijn. 
 

Dans en theater voorstellingen 
We hebben deze weken veel dansvoorstellingen gehad en er is een dansworkshop geweest. 
 
Zowel de dansvoorstelling in het Zuiderstrandtheater als de voorstelling op school waren een groot succes! 
Ook de dansworkshop was een geweldige ervaring. 

 

 

 
 

!!!!Tip!!!!! 
Sinds kort is er een nieuwe kleine bibliotheek geopend aan de Witte de Withstraat 31-33.  
Er staan nog niet veel boeken, de bibliotheek is nog aan het opbouwen, maar wellicht is het leuk om met uw kleuter 

langs te gaan en samen een boekje uitkiezen voor thuis. 
 
 
 



Belangrijke data 
Woensdag   15 mei  Kinderatelier voor groep 4A  (afrondende les zonder tentoonstelling) 
Woensdag  22 mei  Start kinderatelier voor groep 4B 
Vrijdag  17 mei:  Studiedag (kinderen vrij) 
Dinsdag  11 juni:   Studiedag (kinderen vrij) 
  
Vakantierooster 2018-2019 
Goede Vrijdag   19-04-2019   
Tweede Paasdag  22-04-2019  
Meivakantie   22-04-2019 t/m 03-05-2019 
Hemelvaart + dag erna  30-05-2019 t/m 31-05-2019 
Tweede Pinksterdag  10-06-2019 
Zomervakantie   22-07-2019 t/m 30-08-2019 
 
Vakantie rooster 2019-2020 
Herfstvakantie   21-10-2019 t/m 25-10-2019 
Kerstvakantie   23-12-2019 t/m 03-01-2020 
Voorjaarsvakantie  24-02-2020 t/m 28-02-2020 
Goede Vrijdag   10-04-2020 
Tweede Paasdag  13-04-2020  
Meivakantie   27-04-2020 t/m 08-05-2020 
Hemelvaart + dag erna  21-05-2020 t/m 22-05-2020 
Tweede Pinksterdag  01-06-2020 
Zomervakantie   20-07-2020 t/m 28-08-2020 
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