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Nieuwsflits HVL 17  - vrijdag 20 mei 2022 

Agenda 

• vr 20.05.2022: disco groep 1 t/m 7 

• ma 23.05.2022: MR vergadering 

• wo 25.05.2022: studiedag  - alle leerlingen vrij! 

• do 26.05.2022 t/m vr 27.05.2022: Hemelvaartvakantie  - school gesloten! 

• ma 30.05.2022 t/m vr 03.06.2022: werkweek groep 8 

• ma 06.06.2022: 2de Pinksterdag  - school gesloten! 

• vr 10.06.2022: schoolreisje groep 1/2 

• ma 20.06.2022: studiedag - alle leerlingen vrij! 

• di 21.06.2022: Haagse Sportolympiade groep 8 

• vr 24.06.2022: schoolreisje groep 3 t/m 7 

Van de Directie 

Nieuwe datums sportdagen 
I.v.m. de afscheidsmusicals worden de sportdagen verplaatst naar 

5 juli (groep 3, 4 en 5) en 7 juli (groep 6 en 7).  

Groep 8 doet op 21 juni mee aan de schoolsportolympiade. Dat is een groot sportfestijn met andere 

groepen 8 uit Den Haag.  
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Disco 
We kijken uit naar de disco: Flower Power in the Jungle. Het is alweer lang 

geleden dat er een disco op school is geweest. De OR heeft het geweldig 

georganiseerd. Het belooft een prachtig feest te worden. 

Personele ontwikkelingen 
Marianne van der Horst (IB-er) 

Marianne is i.v.m. persoonlijke omstandigheden sinds vorige week afwezig. Zij 

wordt zoveel mogelijk vervangen door Kristie Overeem i.s.m. Kim van der linden, IB-er onderbouw 

en Joline Huijsmans, IB-er bovenbouw. 

Miek Hoeksma (groep 4A) 

Miek heeft haar inhuurovereenkomst via het uitzendbureau onverwachts beëindigd en zal niet meer 

terugkeren op school.  

Dit betekent dat we opnieuw hebben gekeken hoe we deze vervanging kunnen oplossen. Een en 

ander brengt ook weer een verschuiving met zich mee. Uiteindelijk is het gelukt dankzij de 

flexibiliteit van onze collega's. Na het Hemelvaartsweekend ziet het er als volgt uit: 

• Groep 4A: maandag, dinsdag en vrijdag is juf Anouk er en op woensdag en donderdag 

meester Mart. 

• Groep 1/2E wordt op de vrijdagen vervangen door juf Sigrid. 

• Groep 6B: maandag en dinsdag is meester Mart er en op woensdag, donderdag en vrijdag juf 

Kim V. 

Alle betrokken ouders zijn hiervan op de hoogte gebracht. 

Re-integratie Amanda van den Broek (groep 1/2A) 

In de komende weken zal ook juf Amanda gaan re-integreren op school. Voorlopig zal dit bestaan uit 

een aantal uren waarin zij les ondersteunende taken zal verrichten. We zijn blij dat zij weer af en toe 

op school terug is. 

Vertrekkende teamleden 
Aan het einde van dit schooljaar zullen er ook een paar teamleden vertrekken van onze school. 

Sam Hemstra (groep 6C) vertrekt naar het VO waar zij geschiedenis gaat geven. 

Sanne Verstraate (groep 3B) vertrekt met haar gezin naar Zeeland. 

Funda Vegt (groep 6A) gaat werken op een andere school van onze organisatie dichter bij haar 

woonadres. 

Wie staat volgend schooljaar voor welke klas? 
We zijn druk bezig met het samenstellen van de formatie voor het nieuwe 

schooljaar. Uiterlijk 30 juni in Nieuwsflits nummer 20 maken we de formatie 

bekend aan ouders/verzorgers en natuurlijk aan de kinderen. 
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De Vreedzame Kriebels 
Op dinsdagavond 22 maart 2022 heeft de ouderavond 'Relaties en seksualiteit' plaatsgevonden. 

Tijdens deze ouderavond is er o.a. informatie gedeeld over de seksuele ontwikkeling van 0 t/m 18 

jaar. In de bijlage bij deze Nieuwsflits vindt u een brochure met informatie over deze ontwikkeling, 

om het allemaal nog eens rustig na te lezen. Ook hebben ouders kennis kunnen maken met de 

methode de Vreedzame Kriebels. Deze methode sluit aan op De Vreedzame School. Door de 

combinatie van De Vreedzame School en de Vreedzame Kriebels wordt er gewerkt aan een 

doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 rondom democratisch burgerschap en seksualiteit en diversiteit.  

In de weken van 28 maart t/m 8 april is er in alle groepen een proefperiode gedraaid, waarin de 

leerkrachten en leerlingen kennis hebben gemaakt met de methode en de lessen van de Vreedzame 

Kriebels. Tijdens de lessen merkten we dat de leerlingen vol enthousiasme en nieuwsgierigheid 

deelnamen aan de lessen rondom relaties en seksualiteit. In het schooljaar 2022-2023 zal er officieel 

gestart worden met de methode. Naast de reguliere lessen van De Vreedzame School, worden er per 

blok ook twee lessen van de Vreedzame Kriebels gegeven. Onderwerpen die o.a. aan bod komen 

zijn: het eigen lichaam, zelfbeeld, seksuele diversiteit, veranderingen in de puberteit, seksualiteit, 

media, wensen en grenzen en seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Mocht u verdere vragen/opmerkingen hebben rondom de methode Vreedzame Kriebels, dan kunt u 

contact opnemen met Kristie Overeem, gedragsspecialist en voorzitter van de werkgroep De 

Vreedzame School. 

 


