Den Haag, 9 november ’20

Nieuwsbrief 3

Beste ouders,
Bij deze bieden wij u de derde nieuwsbrief van het schooljaar 2020 -2021 aan. De
feestdagen doen zijn intrede en de viering zal dit jaar anders zijn in verband met de
coronavoorschriften. Wij zullen u duidelijk informeren, zodat u goed op de hoogte bent van
de regels en voorschriften. Het schooljaar is nu ruim 2 maanden bezig en binnenkort worden
de vorderingen van uw kind met u besproken.
We wensen u veel leesplezier toe!
Namens het team,
S. Biharie, waarnemend directeur I intern begeleider
Voortgang corona
De meeste medewerkers die positief waren getest, zijn nu klachtenvrij en hebben hun
werkzaamheden gedeeltelijk hervat. Dit is heel fijn voor uw kind. De afgelopen periode
moesten wij op een creatieve manier de vervanging regelen. Het is ons wel gelukt om
steeds voor vervanging te zorgen, zodat groepen niet naar huis hoefden. De medewerkers
die hun werkzaamheden nog niet hebben hervat, wensen wij een spoedig herstel toe. Wij
vinden het heel fijn dat ouders ons op tijd op de hoogte stellen als zij positief zijn getest. Op
deze manier wordt het onderwijs thuis voortgezet en de veiligheid van anderen is dan
gegarandeerd. Uw medewerking hebben wij steeds nodig om het onderwijs te continueren.
De toekomst van de school
Het werken aan de bestuurlijke toekomst van de VAHON school heeft de afgelopen periode
niet stilgelegen. De gesprekken met de stichting Lucas zijn hervat en de actuele informatie
zullen wij steeds op de website plaatsen. Onder alle omstandigheden zorgen wij er
vanzelfsprekend voor dat het onderwijs aan de kinderen goed doorgaat.
De ouderbijdrage
Jaarlijks wordt er om een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Met dit geld organiseert de
Ouderraad
activiteiten zoals de Sint-, Kerst-, Holi- en Divali-viering enzovoorts.
De bedragen zijn:
• Voor 1 kind € 22,-;
• voor twee kinderen €27,• Voor drie kinderen €34,De ouderbijdrage kan gestort worden op rekeningnummer NL53 INGB 0000 0793 82 t.n.v.
STG VOORUITSTREVEND ALG HINDOE ONDERWIJS NEDERLAND onder vermelding
van Ouderbijdrage 2020/2021 Bij voorkeur willen we dat u het geld overmaakt op
voornoemde bankrekening. Het contant betalen bij de administratie van de school willen we
zoveel mogelijk vermijden. Ouders die een ooievaarspas hebben hoeven geen ouderbijdrage
te betalen. U moet uw ooievaarspas wel op school laten scannen.
Divali 2020
Divali wordt dit jaar op vrijdag 13 november op school gevierd. Dit feest wordt thuis op
zaterdag 14 november gevierd. Door de coronavoorschriften kunnen we dit jaar Divali niet in
de gymzaal vieren. Op vrijdag 13 november wordt Divali vanaf 12 uur in alle groepen
gevierd. De Divaliwerkgroep heeft een leuk programma samengesteld, zodat er voldoende

aandacht wordt besteed aan de achtergronden van Divali. De groepsleerkracht overlegt met
ouders die bereid zijn om voor hapjes te zorgen. U kunt hierover zelf contact opnemen met
de groepsleerkracht van uw kind. Uw kind mag op deze dag in traditionele feestkleding op
school komen.
Oudermiddag
Oudermiddag is op woensdag 25 november. Op deze dag wordt u gebeld tussen 13.00 uur
en 18.00 uur gebeld door de groepsleerkracht. Indien u op een bepaald tijdstip gebeld wilt
worden, moet u dat doorgeven aan de groepsleerkracht. Door coronavoorschriften is het niet
mogelijk om u op school te ontvangen. Wij moeten voor uw veiligheid en die van de
medewerkers zorgen.
Sintviering
Sint wordt dit jaar op vrijdag 4 december gevierd. Ook dit feest zal dit jaar anders gevierd
worden. Coronavoorschriften bieden niet de mogelijkheid om Sint gezamenlijk te vieren.
De Sintwerkgroep is nog bezig om het programma uit te werken. De leerlingen van de
groepen 1 t/m 4 krijgen een Sintcadeau van de school en de leerlingen van de groepen 5 t/m
8 krijgen €5 (ouders dragen ook €5,-) bij. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 brengen een
surprise van €10,-. Wij zorgen voor een gezellige Sinterklaasmiddag!

Planning voor de komende periode
Datum
13 nov. 2020

Activiteit
Divaliviering op school

25 nov. 2020

Oudermiddag

4 dec. 2020

Sintviering

Overige informatie
Leerlingen komen in feestelijke
kleding op school. Ouders
mogen voor hapjes zorgen.
Ouders worden gebeld tussen
13.00 uur – 18.00 uur.
Afhankelijk van de
coronavoorschriften wordt een
programma gemaakt.

Een korte impressie van allerlei activiteiten die de afgelopen periode hebben
plaatsgevonden

Bezoek kinderenboerderij

Voetbaldag.

