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Beste ouders/ verzorgers,
Ook in deze vierde en laatste nieuwsbrief van het jaar 2020 willen we u op de hoogte houden van de
ontwikkelingen op onze school. Intussen hebben wij Divali en Sinterklaas gevierd en volgende week
vieren we het Kerstfeest. De Divali- en Sintviering waren dit jaar anders dan de voorgaande jaren
i.v.m. corona. Binnen de mogelijkheden waren het leuke middagen voor de leerlingen.
Nog een paar weken en het jaar 2020 zit erop. De tijd is heel erg snel gegaan. Door de
onvermijdbare hectiek van de dag verliezen wij soms wel eens besef van de tijd. Wanneer je een
keer in de gelegenheid bent om na te denken over de tijd, merk je pas hoe snel alles gaat. Belangrijk
daarbij is, dat wanneer iets gebeurd is, je er weinig aan kan veranderen. “Gedane zaken nemen geen
keer of wending“ hoor je vaker zeggen. Je kan dus niet terug in de tijd, maar je kan er wel lering uit
trekken. Wij hopen voor een ieder dat het nieuwe jaar heel voorspoedig mag zijn. Wij wensen u
allen mede namens alle personeelsleden, het bestuur, de raad van toezicht, de Ouderraad en de
Medezeggenschapsraad heel veel voorspoed, geluk en wijsheid toe. Moge al uw wensen in
vervulling gaan in 2021!
De directie en het personeel wensen u prettige feestdagen en een heel voorspoedig 2021 toe.
Hindoe school kie Jai ho
Namens het team,
S. Biharie, waarnemend directeur | intern begeleider
Inspectiebezoek
Op vrijdag 11 december en dinsdag 15 december ontvangen wij bezoek van Inspectie in het kader
van de herstelopdrachten. De inspectie heeft tijdens het vorige bezoek aanbevelingen gedaan en zij
komen nu langs voor een herstelonderzoek. Afgelopen dagen hebben we dit goed voorbereid met
het team en we kijken er met vertrouwen naar uit. Na afloop van de beide bezoekdagen zullen we u
een kort verslag doen toekomen. Het definitieve onderzoeksverslag van de Insectie verwachten we
pas begin 2021. We houden u op de hoogte.
Studiedag
De leerlingen zijn op vrijdag 18 december vrij i.v.m. studiedag voor het personeel.
Kerstviering
Op donderdag 17 december wordt vanaf 12.30 uur kerst op school gevierd. In verband met corona
heeft de directie besloten om kerst niet ’s avonds te vieren. Met uw steun wordt het zeker een leuke
middag voor de leerlingen. U kunt contact opnemen met uw groepsleerkracht als u hapjes wilt
klaarmaken voor deze middag.

Citotoetsen
Groep 8 is deze week begonnen met de citotoetsen. Op basis van deze toets krijgen de leerlingen
direct na de kerstvakantie een aanmeldformulier. Met dit aanmeldformulier kunt u uw kind in 2021
aanmelden op een school voor voortgezet onderwijs. In januari 2021 beginnen de opendagen op
deze scholen. Bezoek deze dagen, zodat u een goed besluit kunt nemen om uw kind aan te melden.
Meer informatie vindt u op https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders/schooljaar-2020-2021ouders/
De groepen 3 t/m 7 maken in januari en februari de citotoetsen. Het is belangrijk dat er thuis wordt
geoefend. De huiswerkopdrachten worden wekelijks op de website geplaatst.
Vacature MR-oudergeleding
Binnen onze MR is er momenteel een vacature ontstaan voor de oudergeleding. Bent u die ouder
waar onze MR naar op zoek is? Door het voornemen tot aftreden van één lid uit de oudergeleding
van de Medezeggenschapsraad (MR) van onze school is er momenteel één vacature ontstaan. De
MR is daarom op zoek naar een objectieve, gemotiveerde en kritische ouder die zich
beschikbaar wil stellen en een constructieve bijdrage wil leveren.
Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?
Stuurt u dan uiterlijk woensdag 13 januari 2021 tot 18.00 uur per e-mail aan mr@vahon.nl:
- de naam van uw kind(eren) en de groep;
- uw schriftelijke motivatie en
- uw recente cv.
Indien na de interne selectieronde van de MR blijkt dat er meerdere geschikte kandidaten
zijn dan beschikbare plaatsen, dan zal een verkiezing worden gehouden. Hierover zult u in
een later stadium worden geïnformeerd.
De MR kijkt uit naar uw aanmelding.
Winterschool
De winterschool wordt aangeboden op 21, 22 en 23 december voor de groepen 3 tot en met 8.
Tijdens deze winterschool krijgen de leerlingen van onze leerkrachten reken- en taalles en worden
de reken- en taalvaardigheid van de leerlingen uitgebreid op een speelse manier bevorderd.
Daarnaast krijgen zij ook een aanbod in brede ontwikkelvakken zoals cultuur, sport, techniek,
tekenen, dans, etc. en gaan de deelnemers op excursie. Deelname aan de winterschool is vrijwillig
en kosteloos. De kinderen hebben de gelegenheid gekregen om zich in te schrijven vooraf. De
deelname voor de gehele periode wordt verwacht. Uw kind krijgt een inschrijfformulier en dit
formulier vindt u ook op www.vahon.nl. Aanmelding is mogelijk tot 15 december 2020 door het
volledig ingevulde inschrijfformulier in te leveren bij de groepsleerkracht van uw kind.

Planning voor de komende periode
Datum
Activiteit
17 dec.
Kerstviering op school vanaf 12.30 uur
18 dec.
Studiedag
21 dec t/m 1 jan.
kerstvakantie
21,22 en 23 dec.
Winterschool
3 jan.
Einde vakantie
6 jan.
Lln. Groep 8 krijgen aanmeldformulier

Vanaf 11 jan.

Sinterklaasviering

Begin citotoetsen groepen 3 t/m 7

Overige informatie
De leerlingen zijn vrij
De leerlingen zijn vrij
Aanmelding uiterlijk 15 dec.
De school begint weer
In jan of febr leveren ouders
lln. groep 8 de
aanmeldformulieren op een
VO-school.
Citotoetsen groepen 3 t/m 7

Divaliviering

