Algemene Hindoe Basisschool
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief: mei 2019
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.
Studiedag en hemelvaartvakantie:
In verband met de studiedag en hemelvaartvakantie zijn wij gesloten van 29 mei t/m 1juni 2019.
De leerlingen zijn dus vrij. De school begint weer op maandag 3 juni 2019.
Planning voor de komende periode:
Datum
Woensdag 29 mei
30 + 31 mei
27, 28 en mei

Activiteit
Studiedag
Hemelvaart
Inloopochtenden

Overige informatie
De leerlingen zijn vrij
De leerlingen zijn vrij
De ouders van de groepen 1 t/m 7 zijn van
harte welkom. Voor meer informatie kunt u
terecht bij de groepsleerkracht.
Zondag 26 mei
Hindi examen
De leerlingen die meedoen krijgen een brief
mee
11, 12 en 13 juni
Inloopochtenden van 9.00 uur tot
De ouders van de groepen 1 t/m 7 zijn van
10.00 uur.
harte welkom. Voor meer informatie kunt u
terecht bij de groepsleerkracht
Zaterdag 15 juni
Open dag
Iedereen is welkom.
Maandag 17 juni t/m 20
Sportdagen
U kind krijgt een brief van de
juni
groepsleerkracht.
Op maandag 17 juni hebben alle leerlingen van de groepen 7 en 8 gezamenlijk Sportdag.
Op dinsdag 18 juni hebben alle leerlingen van de groepen 5 en 6 gezamenlijk Sportdag.
Op woensdag 19 juni hebben alle leerlingen van de groepen 1 en 2 gezamenlijk Sportdag.
Op donderdag 20 juni hebben alle leerlingen van de groepen 3 en 4 gezamenlijk Sportdag.
Donderdag 20 juni
Schoolreis groepen 5 t/m 7
De informatie staat op de website van de
groep.
Donderdag 27 juni
Schoolreis groepen 3 en 4
De informatie staat op de website van de
groep.
Donderdag 27 juni
Musical in Regentessetheater
Groepen 6 en 7
Donderdag 27 juni
Minisportdag groep 5 en 6
Groep 5 en 6
Woensdag 26 t/m vrijdag Schoolkamp groepen 8
De informatie staat op de website van de
28 juni.
groep.
3 juli 2019
Oudermiddag
13.00 uur – 17.00 uur
8 juli 2019
Hawandienst met leerlingen van
groep 8

10 juli 2019
10 juli 2019

Afscheid groep 8
Rapportuitreiking

18.30 uur – 21.00 uur

Nieuw transitieteam dat de school gaat leiden:
Sinds maart hebben we nu een nieuwe directie die nieuw beleid maakt om de kwaliteit van het
onderwijs te verbeteren en ook zijn afgelopen week drie bouwcoördinatoren aangesteld die samen
met de directie het transitieteam vormen.
Die bouwcoördinatoren zijn: Rowena Rajaram (vervangster Rita Soekhai) (onderbouw:
groepen 1 en 2). Kavita Jewlal (middenbouw: groepen 3, 4 en 5), Naveen Hardwarsing
(bovenbouw: groep 6,7 en 8),
Als er vragen zijn over de klas en u komt er niet uit bij - bijvoorbeeld problemen met uw kind dan kunt u altijd bij de bouwcoördinator en vervolgens bij de directie / bestuur. Daarna treedt de
klachtenregeling in werking zoals die in de schoolgids staat.
Spelmateriaal op schoolplein:
We vinden het belangrijk dat de kinderen het naar hun zin hebben op onze school ook al zijn
er in het verleden problemen geweest.
Zo proberen we pestgedrag tijdens de pauzes tegen te gaan door spelmateriaal op de
schoolplaats te plaatsen. Zo hebben we nu 4 basketbalnetten op verschillende hoogten. Ook
hebben we nu vier voetbaldoelen die we gebruiken op het grasveld bij de school. Verder gaan we
de komende tijd strepen plaatsen zodat de kinderen kunnen hinkelen. Hebt u nog meer ideeën
laat het ons dan weten.
Ouderraad:
Vanaf april 2019 is er een actieve ouderraad (OR) aanwezig op de Algemene Hindoe basisschool,
VAHON. De OR bestaat momenteel uit 6 leden. Deze leden zijn:
- Dajantie Hoeblal (voorzitter)
- Reshma Garib (secretaris)
- Reena Ramharak-Garib (penningmeester)
- Alette Chauthie-Saaltink - lid
- Manusha Kalloe - lid
- Soeredj Kisoensingh - lid
Wij vergaderen minstens 1 keer per maand, waarbij een van onze doelen is het organiseren van
activiteiten voor leerlingen met ondersteuning van de leraren. Verder houdt de OR zich ook bezig
met (beleids)zaken, die vooral voor ouders en leerlingen belangrijk zijn.
De OR heeft dus een faciliterende rol, maar fungeert ook als adviesorgaan naar de MR, indien dit
nodig en gewenst is. Daarnaast zullen in het komende schooljaar meer activiteiten voor de leerlingen
gepland worden om naast goed leren ook leuke dingen te kunnen doen met elkaar vppr de
persoonlijke vorming.
Onze penningmeester zal, samen met de school en het team van de OR, verantwoordelijk zijn voor
het innen van ouderbijdrage en het bijhouden van de schoolkas. De ouderbijdrage zal ingezet
worden voor de leuke dingen op school, zoals het organiseren van de activiteiten, het versieren
tijdens feestdagen, extraatjes tijdens uitjes etc.
Ook willen wij van OR graag een beroep doen op u als hulpouder, denk dan bijv. aan het op- en
afbouwen van en tijdens een feest, helpen bij een evenement etc.
Mocht u graag willen meehelpen, meedenken en/of u heeft suggesties, dan kunt u ons bereiken via
OR@VAHON.NL.
Ook zijn wij op dit emailadres bereikbaar voor klachten, op- en/ of aanmerkingen. Wij zullen, indien
u hiermee instemt, uw gegevens opslaan in een contactbestand. Dit bestand zal alleen inzage zijn
voor de OR. Zodra uw hulp nodig is tijdens een evenement, zullen wij contact met u opnemen.

Wij zijn heel positief over de samenwerking met de school en de ouders. Wij hopen op een prettige
samenwerking.
De vernieuwde website van de school:
De website van de school is vernieuwd. De komende periode zal daar heel veel actuele informatie
Op geplaatst worden. De leerkrachten zullen vanaf deze week bij het onderdeel groepen de
huisopdrachten plaatsen.
Even voorstellen…
Sinds oktober werken Simone en Eveline van Balans in bewegen op de Algemene Hindoestaanse
basisschool als kinderoefentherapeuten. Een kinderoefentherapeut behandelt spelenderwijs
achterstanden in de fijne en grove motoriek.
Denk daarbij aan:
- problemen met schrijven
- veel vallen
- moeite met fietsen
- moeite met veters strikken
- moeite met knutselen
- niet meekomen met de gym en/of buitenspelen
- etc.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.balansinbewegen.com, aanmelden kan bij de Intern
Begeleider, Soelin Biharie.
Na verwijzing van de huisarts, worden 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoedt.

De afgelopen periode:
Citotoets:
De resultaten van de citotoetsen zijn al bekend. Veel leerlingen hebben beter gewerkt dan verwacht.
Van een paar leerlingen moeten de resultaten nog verwerkt worden, omdat zij afwezig waren tijdens
de toetsdagen wegens ziekte.
Fietsexamen:
Het praktische fietsexamen is ook al voorbij. De meeste leerlingen hebben het fietseaxamen behaald.
Op deze manier is het streven van onze school om leerlingen veilig te leren fietsen.
Hindi-examen:
Het hindi-examen is de afgelopen zondag afgenomen. De leerlingen die tijdens de tussentoetsen
goede cijfer hadden behaald, mochten deelnemen aan het hindi-examen.
Hindi-onderwijs is de meerwaarde van de school. Samen met ouders moeten wij de leerlingen
blijven stimuleren om hindi-onderwijs te volgen.

Activiteiten voor de komende periode:
Zomerfeest:
Het zomerfeest is gepland op 15 juni van 12.00 uur tot 18.00 uur. Er is een aantrekkelijk
programma gemaakt voor de kinderen en het zou fijn als u dit aan andere belangstellenden zou
kunnen doorgeven. Het doel is ook om nieuwe ouders kennis te laten maken met het onderwijs op
onze school. Het is mogelijk om kraampjes op het speelplein te plaatsen. U kunt bedrijven
benaderen die interesse hebben.
.
Zomerschool:
De zomerschool is bijna vol. U kunt uw kind nog aanmelden voor de groepen 5, 6 en 7. Wij hadden
in de flyer aangegeven dat er beperkt aantal plaatsen beschikbaar zou zijn. Dankzij de subsidie van
gemeente Den Haag kan dit project worden uitgevoerd.

De overige activiteiten zijn in het schema aangegeven.

