
                      NIEUWSBRIEF 
                 Eerste Nederlandse Buitenschool 
 

 

   

 

  Jaargang: 2018-2019                datum: december 2018                    Nummer: 4 

…………………………………………………………………………………………………………………………………                                            
Mocht u de nieuwsbrief niet ontvangen hebben per e-mail, dan kunt u hem ook vinden op 

onze website. Hebt u (tijdelijk) geen internet dan kunt u een papieren exemplaar vragen.                    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                              
                                        Belangrijke data  

kerstfeest (met o.a. schaatsen) vrijdag 21 december 

kerstvakantie ma. 24 december t/m vrij. 4 januari 

CITO toetsen groep 1 t/m 7 wo 9 januari t/m vrij. 25 januari 

Museumbezoek groep 4 

(gemeentemuseum) 

dinsdag 15 januari  

Museumbezoek groep ½ 

(kinderboekenmuseum) 

donderdag 24 januari 

Studiedag: leerlingen vrij  maandag 28 januari 

Diplomazwemmen A,B en C woensdag 30 januari 

   

………………………………………………………………………………………………  
 

                                         Nieuws uit het team        
Beste ouders/verzorgers, 

De laatste nieuwsbrief van het jaar 2018! Toch altijd een bijzonder moment, zeer geschikt om 

even terug te kijken naar de start van dit schooljaar. 

Voor mij een bijzondere start op een nieuwe school. Ik heb me door het team en u als ouders 

zeer welkom gevoeld en bedank u bij deze graag voor uw openheid en vaak fijne 

samenwerking. 

We kijken terug op een wat onrustige, maar vooral heel gezellige Sinterklaas periode met een 

Sint en Pieten die ontvangen werden op het plein en daarna in de groepen rustig langs alle 

klassen gingen. 

De school is nu alweer helemaal in kerststemming en dat brengt weer zijn eigen gezelligheid 

met zich mee. 

Ik wens u fijne kerstdagen en alle goeds voor 2019, geniet van de kerstvakantie met elkaar. 

Met vriendelijke groet, 

Marjan van der Niet 

 

 



                                                       Personele bezetting 

Na de kerstvakantie start er een nieuwe leerkracht in groep 6/7. Wij zijn blij dat we deze 

vacature op hebben kunnen vullen met Stephanie Deelman. Zij zal vijf dagen in deze groep 

werken, samen met juf Lia. 

Juf Miranda zal na de kerstvakantie op woensdag en vrijdag in groep 3 starten, waarmee ook 

hier een vacature vervuld is. 

Juf Margreet verdeelde haar tijd over groep 8 en groep 3. Nu juf Miranda naar groep 3 gaat, 

blijft zij gelukkig wel invallen voor juf Helma die helaas nog steeds ziek is. 

………………………………………………………………………………………. 

                                                   Mijnschoolinfo 

Dit is de laatste nieuwsbrief die zowel via de mail als via Mijnschoolinfo wordt verstuurd.  

Na de kerstvakantie heeft iedereen voldoende tijd gehad om te wennen aan onze nieuwe vorm 

van oudercommunicatie en zal er alleen nog via Mijnschoolinfo gecommuniceerd worden 

door ons.  

Mocht u problemen hebben met uw account kunt u volgende week nog contact opnemen met 

de administratie. Juf Marchien kan dan voor u nakijken waar het aan ligt. 

………………………………………………………………………………………. 

                                                       Excursies 
Wilt u meer weten over het museumbezoek van uw kind dan kunt u kijken op de website 

www.cultuurmenu.nl  

Selecteer voor groep 1-2: menu voor groepen 1-2 

Selecteer voor groepen 3 t/m 8:  menu 2. 

……………………………………………………………………………………… 

 

                                                     Kerstfeest 
Op vrijdag 21 december starten we de ochtend met het zingen van kerstliedjes op het 

schoolplein (van 8.40 – 9.00 uur). U bent van harte welkom om mee te zingen. 

 

Na deze vrolijke start van de dag gaan de kinderen naar de klas om lekker te ontbijten. Het is 

daarom verstandig om uw kind thuis licht te laten ontbijten. Als u met uw kind iets lekkers 

wilt maken voor het ontbijt dan is dat erg leuk, maar niet verplicht. Een brief met informatie 

hierover hebt u op 5 december gekregen via de mail. 

 

Na het ontbijt lopen wij naar het Kurhausplein om te gaan schaatsen.  

Wij schaatsen van 10.30 tot 12.00 uur. Een brief met informatie hierover hebt u vandaag 

ontvangen. U bent van harte welkom om te komen kijken.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                       

http://www.cultuurmenu.nl/


Ingezonden mededeling:   

                             VakantiepasClub kerstvakantie Den Haag 

We hebben dit jaar volgens het KNMI 7% kans op een witte kerst. Gelukkig hebben we geen 

sneeuw en ijs nodig voor een leuke kerstvakantie, want de VakantiepasClub komt weer met 

een gevarieerd pakket activiteiten met speciale VakantiepasKorting voor de leden. 

Het Huygenspark wordt drie dagen lang een omgetoverd in de bijzondere wereld van 

Carnivale, een spectaculaire mix van attracties en acts uit de tijd dat circus en kermis nog één 

waren. Met onder meer een vlooiencircus, vuurvreters, steltlopers, een zweefmolen en kop 

van Jut en warme hapjes. 

Bij het Haags Historisch Museum kunnen kinderen in de leer bij een restaurateur en bij het 

Kinderboekenmuseum kunnen ze ontdekken wat juffen en meesters doen in de vakantie. 

Verder hebben we een aantal creatieve workshops en oliebollen van Vermolen in de 

aanbieding. Alle activiteiten zien? Kijk dan op vakantiepas.nl. Is uw kind nog geen lid van de 

VakantiepasClub? Geef het dan gratis op via vakantiepas.nl en maak meteen gebruik van de 

kortingen. VakantiepasClubleden krijgen twee weken vóór elke schoolvakantie een e-mail 

met kortingsbonnen en een link naar de activiteiten. 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

Ingezonden mededeling:  

                                             Haagse Schaatsschool 
 

De Haagse Schaatsschool organiseert voor leerlingen Primair Onderwijs op de donderdagen 

van 10 januari tot en met 28 maart 2019 in de binnenhal van De Uithof, Jaap Edenweg 10, 

Den Haag een cursus schaatsen voor beginners en enigszins gevorderden van 10 wekelijkse 

lessen. De lessen zijn op kunstrijschaatsen. De schaatsen zijn zo nodig op De Uithof te huur 

bij Oomssport op vertoon van een geldige legitimatie. Met OVP korting. Van 16.15 -17.30 

uur leren kinderen van 4 t/m 12 jaar op een speelse manier ijssterren te worden.  

Kosten, inclusief entree met begeleiding, 4 en 5 jaar € 92,50; 6 t/m 12 jaar € 97,50.                       

Met de Haagse Ooievaarspas 50% korting op het cursusgeld! 

Voor data lessen en aanmelden wintercursus zie http://www.haagseschaatsschool.nl/.   

Vragen? E-mail: mail@haagseschaatsschool.nl  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.haagseschaatsschool.nl/

