
week 26 vrijdag 1 juli 2022
AGENDA

di 5 juli leerlingen vrij

do 7 jul Wenuurtje nieuwe kleuters 08:30-09:30 uur

ma 11 jul Eindmusical groep 8 om 19:00 uur voor
ouders-broertjes-zusjes. Aansluitend afscheidsborrel
op HSV.

wo 13 jul Laatste schooldag groep 8: uit om 12:15 uur

do 14 jul Afscheid juf Jacintha en juf Bernadette

vr 15 jul Laatste schooldag, start zomervakantie

ma 29 aug Start schooljaar 2022-2023

https://www.hsv1909.nl/Schooltijden-en-vakanties

MEDEDELINGEN

MR-lid gezocht!

Binnen de oudergeleding van de MR is een vacature!
Welke ouder/verzorger zou graag als MR-lid aan de slag willen gaan?

Voor de derde plaats in de oudergeleding heeft de MR in september een vacature.
Daarom hierbij een oproep aan ouders/verzorgers om zich kandidaat te stellen. De
vergaderingen van de MR vinden 6x per jaar plaats. Ieder MR-lid heeft zitting voor een
periode van drie jaar.

Wat is een MR?

In de MR (medezeggenschapsraad) praat en besluit u mee over allerlei onderwerpen die
met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen met het bestuur draagt de
MR bij aan de kwaliteit van het onderwijs.

https://www.hsv1909.nl/Schooltijden-en-vakanties


● De MR functioneert als een klankbord/ sparringpartner voor het team en het
bestuur.

● De MR heeft medezeggenschap bij bepaalde onderwerpen. Dit varieert van
meedenken, advies geven tot instemmingsrecht.

● Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de
school en de kinderen van belang zijn.

Kortom: lid zijn van de MR geeft u de gelegenheid mee te denken en uw mening te geven
over wat er op de school van uw kind gebeurt.

Wie komen in aanmerking?

Iedere ouder/verzorger van een leerling op de HSV kan zich kandidaat stellen voor de
oudergeleding van de MR.

Wilt u onze MR komen versterken, meld u dan aan en stuur een mail met motivatie aan
de MR. (mr@hsv1909.nl). We hopen op reactie van meerdere, (enthousiaste) ouders.
Wanneer er meer dan één aanmelding is, zal er in september gestemd worden.

Absenties doorgeven via Social Schools (per schooljaar 2022/2023)

U kunt per schooljaar 2022/2023 enkel nog absentiemeldingen doen via Social Schools.
Dit is voor ouders en leerkrachten de makkelijkste manier. Wanneer er een uitzonderlijke
reden is, waardoor uw kind niet op school kan zijn, kunt u dit mailen naar de
groepsleerkracht. Absentiemeldingen via de Voicemail komen dus te vervallen.

Meer weten over hoe een absentiemelding gedaan kan worden via Social Schools? Lees
het hier!

Nieuws uit social schools (o.a.):

● facultatieve oudergesprekken
● leermiddelen schoonmaken kleuters
● schoolreisje groep 3 t/m 7
● bezoek Rijksmuseum groep 7 en 8

INTERN NIEUWS

Afscheid leerkrachten HSV

Zoals u wellicht heeft eerder gelezen heeft in een weekjournaal in april, nemen Jacintha
(groep 1-2c) en Bernadette (groep 6) afscheid van de HSV.

Jacintha heeft bijna 19 jaar op de HSV gewerkt. Zij heeft een baan op de school van haar
kinderen en hoopt daar met net zoveel plezier te gaan werken als op de HSV ;-). In haar
afscheid in het weekjournaal schrijft Jacintha:

“Ik wil alle kinderen en ouders bedanken voor de fijne jaren die ik hier heb gehad en mijn
lieve collega’s natuurlijk ook. Het afscheid nemen van de HSV doet pijn, maar ik kijk uit
naar een toekomst met nieuwe uitdagingen. Tot ziens, Jacintha “

mailto:mr@hsv1909.nl
https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/360000639931-Absentiemelding-voor-mijn-kind-doen
https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/360000639931-Absentiemelding-voor-mijn-kind-doen


Bernadette is veertien jaar geleden gestart op de HSV. Ze geeft aan:

“ Ik heb heel veel geleerd op de HSV. Ik ben met en door de HSV gegroeid tot de juf die
ik nu ben. Ik wist al jong dat ik leerkracht wilde worden. Kinderen leren, dat als het even
niet meezit en je echt iets wilt, je ervoor moet vechten en soms heel erg moet
doorzetten. Gaan voor de doelen die je voor ogen hebt.
Ik ga werken op de school waar ik als kind zelf ooit begonnen ben, het speciaal
onderwijs. Werken met kinderen met een meervoudige beperking. Om ook daar die juf te
worden die het verschil maakt in hun leven. Door het geweldige HSV team, HSV kinderen
en HSV ouders valt het mij heel zwaar om deze beslissing te nemen en afscheid te
nemen. Maar voor mijn gevoel ben ik er klaar voor om de volgende stap te zetten in mijn
carrière. Graag wil ik jullie bedanken voor de geweldige tijd die ik heb gehad. Liefs
Bernadette”

Omdat we deze fijne collega’s natuurlijk niet zomaar met de stille trom laten vertrekken,
nemen wij met de hele school, dus met alle leerlingen, op donderdagmiddag 14 juli
afscheid.

Hapje en drankje bij het afscheid
Om 14:45 uur, als de school uit is, willen we ook de ouders de gelegenheid bieden om
gedag te zeggen, inclusief hapje/drankje. Ook als uw kind niet meer in de klas zit bij
deze leerkrachten bent u van harte welkom. Rond 16:00 uur sluiten we dit afscheid af.

Ophalen kleuters en NSO
Indien u geen afscheid neemt van een leerkracht, kunt u uw kind gewoon om 14:45 uur
ophalen. Echter, de kleuters zullen deze dag op het sportplein aanwezig zijn. Ook de
naschoolse opvang kan uw kind komen halen om 14:45 uur. Wij stemmen met de NSO af
op welke plek dit is.

Stroomkring (bericht social schools groep 4)

Om de week geef ik een les "Wetenschap & Techniek" les bij groep 4. Vandaag heb ik het
met de kinderen over stroom gehad, hoe het wordt gegenereerd en wat een stroomkring
is. Zij hebben uiteindelijk een eigen stroomkring gemaakt en zo hun eigen huisje verlicht.
Veel "wauw" reacties wanneer het lukte!

Meester Olivier



Voorlopige adviesgesprekken

Met ingang van dit schooljaar is ervoor gekozen om de kinderen aan het eind van groep 7
een voorlopig schooladvies te geven. Afgelopen jaren werd dit schooladvies in november
van groep 8 gegeven. Wij hebben dit moment naar voren gehaald, omdat wij de
leerlingen graag inzicht willen geven en eigenaar willen maken van hun eigen leerproces.

Onderdeel van dit gesprek is het voorlopige schooladvies van de leerling. Tevens laten wij
u de resultaten zien van de laatste toetsperiode. Deze resultaten staan ook in het
rapport.

Schooladvies meer dan Cito alleen:

In het overzicht dat u van ons krijgt, ziet u alleen de uitkomsten van de Cito-toetsen.
Echter, het advies van de leerkracht welk voortgezet onderwijs het best bij uw kind past,
is niet alleen gebaseerd op de Cito-toetsen.

De leerhouding, huiswerkattitude en de motivatie van uw kind wegen mee in ons advies.
Ook de resultaten die zijn behaald met methodegebonden toetsen worden meegenomen
in het advies.
Al deze factoren samen zijn van belang bij het definitieve schooladvies dat de leerkracht
van groep 8 geeft.
Natuurlijk blijven wij de ontwikkeling en de voortgang van de leerlingen ook na dit advies
heel goed volgen.

Het tijdspad vanaf nu tot eind groep 8 ziet er als volgt uit

↳ Juni groep 7: eerste voorlopig adviesgesprek
↳ November groep 8: tweede voorlopig adviesgesprek
↳ Januari groep 8: definitieve adviesgesprek
↳ Voor 1 maart inschrijven op een middelbare school
↳ April: eind Cito groep 8
↳ Half mei: uitslagen eind-Cito / indien nodig volgt er een gesprek

NIEUWS UIT SOCIAL SCHOOLS

Zie voor al het groepsnieuws uw eigen
groeps-update in Social Schools!



HARTELIJK GEHSVLICITEERD !

jarigen t/m volgende week

we ���s�� �ul���
e�n ��e� fij��
ve����r�a�!

Bo 5

Frederik 5

Syb

Vihaan 4

Lieve 5

Iris 7

Rosalie 1/2A

Hidde 6

Frits 8

Lex 1/2B

Fiene 5



DIVERSEN

Uitjes

De Gooische kinderagenda heeft voor leerlingen en ouders/verzorgers een prachtig
overzicht gemaakt met allerlei zomeractiviteiten. Met oa ideeën voor workshops in
Geologisch Museum Hofland, Kabouters zoeken op Kasteel Groeneveld, klassieke muziek
luisteren tijdens Wonderfeel tot een bezoek aan de Floriade die maar eens in de 10 jaar
gehouden wordt.Klik op onderstaande link om dit overzicht te bekijken.

https://nardinckmedia.us19.list-manage.com/track/click?u=7f6564c06b03a90accb24bc
b2&id=bfdc60fbc2&e=ca40724746


