Algemene Hindoe Basisschool
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief: juli 2018
Zomervakantie:
Op maandag 16 juli 2018 begint de zomervakantie. De groepen 1 en 2
zijn dus op vrijdag 13 juli al vrij van school. Vrijdag 13 juli 2018 is dus de laatste schooldag
voor de vakantie. Let er wel op dat wij op deze vrijdag tot half 1 (12.30 uur) school hebben. De
vakantie duurt tot en met vrijdag 24 augustus 2018. Op maandag 27 augustus 2018 begint het
nieuwe schooljaar. Voor de kleuters is donderdag 12 juli de laatste schooldag.
en de eerste week van de vakantie en op 23 en 24 augustus 2018 vanaf 10.00 uur
Schoolgids 2018/2019
De schoolgids voor het schooljaar 2018/2019 ligt bij de drukker. We denken niet dat wij hem voor
vrijdag a.s. in huis hebben. U zult de schoolgids via uw kind toegestuurd krijgen, wanneer de school
na de zomervakantie weer van start gaat. Wij willen u alvast vragen om goed te letten op de
vakantieregeling en schoolregels daarin.
Vervoer:
Dit schooljaar hebben wij zo ongeveer 300 leerlingen dagelijks vervoerd.
Er waren klachten van uw zijde, maar ook klachten van de zijde van de chauffeur.Wij hebben dat
steeds samen opgelost. Wij danken verder de ouders die tijdig aan de bel trokken, in geval bepaalde
problemen zich voorgedaan hadden. Daardoor konden wij snel ingrijpen. Een probleem is nog het
op tijd betalen. Alhoewel heel veel ouders heel correct zijn met het afrekenen, zijn er toch nog
gevallen die niet betalen of niet op tijd betalen. Wij hopen dat ook dat deel het volgend jaar vlotter
gaat.
Schooltijden toegang schoolgebouw:
Nogmaals wordt u op het hart gedrukt over de toegang na schooltijd in het schoolgebouw.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 15.05 uur. Op de woensdag vanaf 12.35 uur. Er
wordt op deze tijden gebeld. Wilt u de leerkracht spreken dan kan het vanaf 15.15 uur. We
verzoeken u op de begane grond of buiten te wachten op uw kind.
Informatie kiss & ride zone:
Zoals u reeds gemerkt heeft, is de verkeerssituatie voor onze school enige tijd geleden veranderd.Er
is een ,,Kiss & Ride”-zone aangelegd voor onze school.
Deze ,,Kiss & Ride” zone ook wel ,,zoen en zoef” of ,,kiss en go”-zone wordt door de gemeente bij
vele scholen in Den Haag aangelegd. Het bord zal na de vakantie geplaatst worden door gemeente
Haaglanden (politie en gemeente)
De wettelijk basis voor ,,Kiss & Ride’’zone ligt in artikel 24, eerste lid, onderdeel van het RVV
1990. Daarin staat dat het verboden is te parkeren in deze zone. In dit artikel wordt expliciet vermeld
dat het afzetten en ophalen van passagiers hieronder valt.
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Om de veiligheid van onze kinderen hebben wij uw begrip en medewerking nodig:
- De kinderen moeten aan de kant van de school in- en uitstappen.
- De ouders die ,,Kiss & Ride “ strook gebruiken moeten ook echt direct weer doorrijden.
- Voor ouders die even naar binnen willen is het verzoek om gebruik te maken van een andere
parkeerplaats dan voor onze school
Ook een dringend verzoek aan ouders om de schoolbussen voorrang te geven bij het
wegrijden na schooltijd. Komt u uw kind rond 15.10 uur ophalen dan zijn de schoolbussen
reeds vertrokken en u kunt uw kind dan op een veilig moment meenemen.
Wij en vooral de buschauffeurs zijn dan enorm geholpen.
Vakantieregeling 2018/2019:
Prinsjesdag (alleen in Den Haag)
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Meivakantie
Hemelvaart en dag erna
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

18 september 2018
22 tot en met 26 oktober 2018
24 december 2018 tot en met 4 januari 2019
25 februari tot en met 1 maart 2019
19 april 2019
22 april 2019
27 april 2019
5 mei 2019
29 april tot en met 10 mei 2019
30 en 31 mei 2019
10 juni 2019
22 juli tot en met 30 augustus 2019

Dankwoord:
Langs deze weg willen wij nogmaals een ieder die op welke wijze dan ook zijn bijdrage heeft
geleverd. Tot het welslagen van het schooljaar van harte dank zeggen. Te denken valt aan het totale
personeel, de overige geledingen van Vahon,de helpers en de sponsors. Wij zetten het goede werk
gewoon voort. Ten slotte rest ons niets anders dan u, ouders van de leerlingen nogmaals van harte
dank te zeggen voor uw medewerking. Wij van onze zijde hebben alles in het werk gesteld om
tegemoet te komen aan de wensen van een ieder.
Ons doel is nog steeds ontwikkeling en kennis voor alle kinderen . Een ieder heeft zich keihard
ingezet om dat doel te bereiken. Wij hopen het volgend schooljaar op dezelfde voet verder te gaan.
Nogmaals een heel prettige vakantie en tot ziens op 27 augsutus 2018.

Namens directie en personeel,
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