Algemene Hindoe Basisschool
Nieuwsbrief 4
April 2018
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u onze vierde 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 lezen.
Vakantie
In verband met de meivakantie is de school gesloten van vrijdag 27 april 2018 tot en met vrijdag
11 mei 2018. De leerlingen zijn dus vrij. De school begint weer op maandag 14 mei 2018.
Planning voor de komende periode:
Dag
Activiteit
1 Vrijdag 20 april
Koningspelen met een
koningsontbijt
2 Donderdag 26
Sponsorloop
april
3 Woensdag 23 mei Inloopochtend groep 1 en
2
4
5

Overige informatie
De kinderen komen in sportieve kleding op school. De
leerlingen nemen zelf bestek en een bord mee
Geld + brief in een zakje meenemen. De leerlingen
komen in sportieve kleding en nemen een bidonfles mee
De ouders van de groepen 1 en 2 zijn van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de
groepsleerkracht.
De leerlingen die meedoen krijgen een brief mee.
De informatie staat op de website van de groep.

Zondag 27 mei
Hindi examen
Woensdag 13 juni Schoolkamp groep 8
t/m vrijdag 15 juni
6 Dinsdag 19 juni
Schoolreis groepen 1 en 2 De informatie staat op de website van de groep.
7 Donderdag 28 juni Schoolreis groepen 3 en 4 De informatie staat op de website van de groep.
8 Dinsdag 26 juni
Schoolreis groepen 5, 6, 7 De informatie staat op de website van de groep.
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG):
Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde
privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De wet bescherming personeelsgegevens geldt niet
meer. U krijgt van ons binnenkort een brief. Hierin kunt u aangeven of u bezwaar heeft dat uw kind
gefotografeerd of gefilmd wordt.

Citotoets:
Op dinsdag 17 april tot en 19 april maken de kinderen de landelijke eindcito. Na de meivakantie
worden de resultaten bekend gemaakt. De overige groepen maken na de meivakantie de citotoetsen. U
krijgt van de groepsleerkracht nog een rooster.
Koningsspelen:
Op vrijdag 20 april vinden de Koningsspelen plaats. Iedere groep krijgt het koningsontbijt en een doos
met ballen en een spel. De leerlingen nemen zelf bestek en een bord mee. Meester Eric organiseert
spelletjes op het schoolplein. Dit jaar kunnen we helaas niet op het grasveld i.v.m. herinrichting
Gymspullen zijn niet nodig, sportief gekleed is wel handig.
Activiteiten afgelopen periode:
Fietsexamen:
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Het praktisch verkeersexamen is ook dit jaar afgelegd in het Zuiderpark op maandag 6 april.
De leerlingen die deelgenomen hebben wachten vol spanning op hun uitslag. Dit zal bekend gemaakt
worden na de meivakantie.
Wereldwaterdag:
In dit kader gingen de leerlingen van de groepen 8 lopen met 6 liter water in hun rugtas. De leerlingen
zijn gestart vanaf het Omniversum naar Duinwater. In de week van 20 t/m 24 maart schonken we veel
aandacht aan het onderwerp WATER en dronk iedereen niets anders dan water op school (dus geen
koffie, thee, frisdrank). Water is voor ons geen kostbare (dure) drank, maar wel een zeer kostelijke
(heerlijke) drank.
EU-Schoolfruit/Gezonde voeding:
In de week van 16 april hebben we voor de laatste keer groente en fruit van EU-Schoolfruit ontvangen.
De bedoeling is dat we het nuttigen van groente/fruit voortzetten. De leerlingen en leerkrachten nemen
vanaf volgende week zelf hun groente/fruit mee voor in de ochtendpauze als pauzehap of
tussendoortje. We drinken water op school en raden pakjes drinken af vanwege de grote hoeveelheid
suiker die erin zit (zie poster hoeveel suiker zit erin). We benadrukken gezonde traktatie bij
verjaardagen. (zie voorbeelden van gemakkelijk gezonde traktatie op www.gezondtrakteren.nl) De
leerlingen krijgen ruim van te voren het kaartje ‘Hoera! Bijna jarig’ ter herinnering aan een gezonde
traktatie.
Grote Rekendag:
Op woensdag 28 maart was bij ons de Grote Rekendag. Dit is een dag die helemaal in het teken stond
van rekenen. Niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan
sommen maken in je werkboek!
Activiteiten voor de komende periode:
Gastlessen:
In de week van 16 april zal een gastdocent van centrum 1622 lesgeven in verschillende groepen.
Hij zal voor de groepen 6 de lessen verzorgen over social media, voor de groepen 7 de lessen over
puberteit en relaties en voor de groepen 8 lessen over verliefdheid en seksualiteit.
Hindi examen:
Het Hindi examen wordt op zondag 27 mei afgenomen. Leerlingen die deel mogen nemen aan dit
examen zijn al op de hoogte gesteld. Zij krijgen oefenmateriaal mee om in de meivakantie extra te
oefenen. Hindionderwijs is de meerwaarde van onze school en wij mogen trots zijn als leerlingen het
Hindi examen succesvol kunnen afronden.
Tuinbouw:
De groepen 7 tuinieren dit schooljaar twee keer onder begeleiding in Kortenbos 10.
Tenslotte wensen wij u allen alvast een heel prettige meivakantie toe.
Namens de directie en het personeel.
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