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NIEUWSBRIEF

schooljaar 2018-2019

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. De nieuwsbrief wordt periodiek, meestal
voorafgaand aan grote activiteiten aan uw kind meegegeven. Verder plaatsen wij onze nieuwsbrieven
op onze website www.vahon.nl. Zo kunt u deze altijd nalezen.
Vrije dagen:
Voorjaarsvakantie: 25 feb t/m 01 maart 2019. De school begint weer op maandag 4 maart.
Holka verbranding: woensdagavond 20 maart 2019.
Holi: donderdag 21 maart 2019.Halve dag school. De school sluit om 12.30 uur.
Goede Vrijdag + Pasen: Vrijdag 19 april en maandag 22 april. De leerlingen zijn vrij.
Planning komende periode:
Datum
Activiteit
25 feb t/m 01 maart 2019
Voorjaarsvakantie
4 maart 2019
Maha Shivratri
10 maart 2019
City Pier City loop
Dinsdag 12 maart 2019
Woensdag 13 maart 2019
Donderdag 21 maart 2019

Rapportuitreiking 2e kwartaal
Oudermiddag
Holiviering op school. Halve dag
school.
Van 12.30 tot 13.00 uur kan er op
het schoolplein met poeder
gespeeld worden.

Vrijdag 29 maart 2019

Sponsorloop

Vrijdag 12 april 2019

Navratan viering op school.

Goede vrijdag + Pasen
Meivakantie

19 april en 22 april.
29 april t/m 10 mei

Overige informatie
De leerlingen zijn vrij.
Graag persad, bloemen,fruit meenemen.
Er zijn nog enkele deelnamekaarten over.
Meer informatie bij de groepsleerkracht.
Kinderen krijgen rapport mee naar huis
Rapportbespreking met de groepsleerkracht
Kinderen hebben podiumprogramma op
school.
- Onderbouw van 09.15 uur -10.30 uur.
- Bovenbouw van 10.45-12.15 uur.
- De school gaat om 12.30 uur uit
- Ouders kunnen zorgen voor traktatie
- De kinderen kunnen hun mooie kleding
Aantrekken voor de optredens.
Uw kind komt in sportieve kleding naar
school.
Graag persaad, bloemen, fruit mee sturen
met uw kind om te offeren.
De leerlingen zijn vrij.
De leerlingen zijn vrij. De school begint
weer op maandag 13 mei.

Activiteiten afgelopen weken:
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 Rijswijks Lyceum.
Uw kind van groep 8 heeft een schoolwijzer 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.
Citotoetsen
De citotoetsen zijn bijna rond. Doordat er veel leerlingen afwezig waren vanwege ziekte, heeft de
afname langer geduurd dan gepland. Uw kind krijgt 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.
Basant Panchami
Op maandag 11 februari was de viering van Basant Panchami op school. Met dit feest luidt men de
komst van de lente in. Er is symbolisch een begin gemaakt met het opbouwen van de holika. Dit is een
brandstapel die aan de vooravond van het naderend Holi-feest onder grote belangstelling in brand
wordt gestoken.
Swami Dayanand Jayanti
Op 12 februari was de geboortedag van Swami Dayanand. Middels verschillende werkvormen hebben
leerkrachten aandacht besteed om deze dag te herdenken.

Activiteiten komende periode:
In de maanden april, mei en juni zijn er heel veel activiteiten. Neem de website van de groep van uw
kind regelmatig door. Op deze site worden de activiteiten ook vermeld.
Ouderbetrokkenheid:
Zoals u weet vieren wij op woensdag 20 maart Holkaverbranding.
Het avond programma ziet er als volgt uit.
Podiumprogramma begint om 17:00 uur met optredens van leerlingen.
Van 18.00-18.30 uur Holkaverbranding. En van 18.30-19:30 uur optredens leerlingen.
Onze school heeft niet alleen getalenteerde leerlingen maar ook ouders die erg veel talent hebben.
Daarom worden de ouders in de gelegenheid gesteld om hun talent te showen zoals,
zang/dans/toneel/modeshow etc. Dit mag individueel of in groepsverband. Hiermee vergoot u het
enthousiasme van de leerlingen.
Wij zouden het erg leuk vinden als er ouders zijn die hieraan mee willen doen. Binnenkort krijgt u een
brief mee met uw kind en daarmee kunt u zich opgeven. Uit alle aanmeldingen selecteren we aan
aantal ouders voor het podiumprogramma. De school hoopt op een spetterende Holiprogramma dóór
ouders en leerlingen, vóór ouders en leerlingen.
Schoolreis
Uw kind heeft een brief meegekregen over de schoolreis.
Groepen 1 en 2: Vrijdag 21 juni 2019.
Groepen 3 en 4: Donderdag 27 juni 2019.
Groepen 5, 6 en 7: Donderdag 20 juni 2019.

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 NL53 INGB 0000 0793 82 t.n.v. STG ALG
VOORUITSTREVEND ALG HINDOE ONDERWIJS NED.
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)
Inspectiebezoek:
De onderwijsinspectie heeft een kwaliteitscontrole uitgevoerd. Dit onderzoek vindt regelmatig plaats
om de kwaliteit op peil te houden. De resultaten van het onderzoek zijn nog niet bekend. In geval er
verbeterpunten zijn zal het bestuur deze oppakken om de kwaliteit te blijven garanderen.
Vacature MR:
Bent u de ouder waar onze MR naar op zoek is?
Binnen onze MR is een vacature ontstaan in de oudergeleding.
De MR is nu op zoek naar een kritisch enthousiaste ouder die graag een positieve bijdrage wil leveren
aan de VAHON school.
Wat doet de MR?
U kunt meepraten en -beslissen over schoolinhoudelijke zaken.
U krijgt meer contact met andere ouders, personeel en het bestuur.
U doet een schat aan ervaring op!
Wat moet u kunnen?
U vergadert minimaal 6 keer per jaar van 19.30 - 22.00 uur.
U bereidt vergaderstukken voor.
U volgt cursussen om het werk met elkaar zo goed mogelijk te kunnen doen.
Bent u de betrokken ouder die deze uitdaging wilt aangaan?
Reageer dan uiterlijk dinsdag 15 februari 2019 voor 12 uur. U kunt dat doen door u aan te melden bij
de voorzitter van de MR, juf Silah Kanhai. Gebruik hiervoor het bijgevoegde formulier. Vermeld
hierop ook de naam van uw kind(eren) en de groep.
Ingeval van veel aanmeldingen wordt een verkiezing gehouden.
De MR kijkt uit naar uw aanmelding.
Namens de MR
De voorzitter, Silah Kanhai.
Tenslotte wenst het team van de Algemene Hindoe Basisschool u een fijne krokusvakantie toe!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik meld me aan voor de MR van de VAHON school:

Naam: Voornaam:
Telefoon:
E-mailadres:
Naam kind 1: Groep:
Naam kind 2: Groep:
Naam kind 3: Groep:
Datum: ............februari 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

