
week 27 vrijdag 8 juli 2022
AGENDA

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

ma 11 jul Kleuters op schoolreisje

di 12 jul leerlingen groep 8 en broertjes-zusjes mogen uurtje
later naar school

wo 13 jul Laatste schooldag groep 8: uit om 11:30 uur. Worden
uitgezwaaid door alle andere leerlingen

do 14 jul Afscheid juf Jacintha en juf Bernadette: 14:45 uur
voor ouders sportplein* Let op Naschoolse Opvang
nieuws

vr 15 jul Laatste schooldag groep 1/2 t/m 7: 12:00 uur

vr 15 juli “Uitglijden” groep 2: 11:15 uur

ma 29 aug Start schooljaar 2022-2023
U ontvangt op vrijdag 26 augustus het eerste
weekjournaal met relevante info

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

MEDEDELINGEN

Let op: per schooljaar 2022-2023 Absenties doorgeven via Social
Schools

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!

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


Fotowedstrijd: want we blijven lezen lezen lezen in de vakantie!!

Zoals elk jaar is er deze zomer weer een nieuwe wedstrijd waarin jij kunt laten zien
hoeveel je van lezen houdt en hoe je dat het liefste doet. In de vakantie kom je vast
mooie, gekke en bijzondere plekken tegen, waar je lekker een boek kunt lezen. Stuur
een foto waarop jij aan het lezen bent naar fotowedstrijd@hsv1909.nl. Uit de inzendingen
kiezen we na de vakantie de leukste, gekste of mooiste foto!

Waar lees jij deze zomer?
Stuur je foto naar
fotowedstrijd@hsv1909.nl

NIEUWS UIT SOCIAL SCHOOLS

Dinsdag: groep 8 en broertjes zusjes wat later

Maandag wordt ‘s avonds de musical van groep 8 opgevoerd voor ouders en
broertjes/zusjes. De leerlingen van groep 8 en de broertjes/zusjes die komen kijken die
avond mogen op dinsdag een uurtje later komen. Let op, het mag, hoeft niet. De school
is dinsdag uiteraard gewoon open om 8.30 uur.

Tijden laatste schooldag

Volgende week woensdag 13 juli is de laatste schooldag voor groep 8 (11:30 uur). De
andere leerlingen zwaaien de groep uit.
Volgende week vrijdag 15 juli is de laatste schooldag voor groep 1-2, 3, 4, 5, 6, 7. De
leerlingen zijn dan allemaal tegelijk om 12:00 uur uit.

Kleuters op schoolreis

Maandag gaan we op schoolreisje met alle kleuters.
● Wilt u de kinderen stevige schoenen aandoen (geen teenslippers ivm de

veiligheid).
● Iedereen graag een tien-uurtje en een lunchpakketje mee .
● We verwachten mooi weer daarom zullen in de middag de tuinsproeiers aangaan,

geeft u een handdoek en zwemkleding mee?

We hopen dat het een super gezellige dag gaat worden.
Fijn dat er weer zoveel ouders de kinderen willen halen en brengen!

mailto:fotowedstrijd@hsv1909.nl


Uitglijden groep 2 om 11:15 uur

Op 15 juli glijden de kinderen van groep 2 uit het raam. Ze worden welkom geheten door
groep 3. De ouders van de kinderen uit groep 2 zijn hierbij van harte uitgenodigd.
Mocht u niet kunnen dan zou het fijn zijn als opa / oma of iemand anders voor uw kind
aanwezig zou kunnen zijn. Na het uitglijden mogen de kinderen mee naar huis en kan de
vakantie beginnen.

Vanaf 11:15 zijn de ouders van groep 2 leerlingen van harte welkom op het natuurplein.
We beginnen met groep 2 A (Alice & Monique), dan 2 B (Sandra & Eva), en als laatste
groep 2 C (Jacintha & Jolanda).
De kinderen van groep 1 kunnen gewoon op de normale schooltijd worden
opgehaald tussen 11:45 & 12:00. Dan kan ook voor groep 1 de vakantie beginnen.

Mocht uw kind nog naar de naschoolse opvang gaan, dan graag even doorgeven aan de
leerkracht.

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

INTERN NIEUWS

Oud leerling overleden

In een eerdere mail heeft u kunnen lezen dat Emelie, een oud leerling van onze school is
overleden. Emelie zat inmiddels in groep 7 op een school in Huizen. Afgelopen zondag
zijn een paar leerlingen en ouders uit groep 7, juf Bernadette en juf Judith naar de
uitvaart geweest. Op school was een hoekje ingericht waar leerlingen naartoe konden
gaan, om herinneringen op te schrijven of om even stil te staan bij haar overlijden.
De mooie lieve herinneringen zijn gebundeld in een boekje en gaan naar de familie van
Emelie.



Kindergemeenteraad

In Hilversum kunnen scholen zich aanmelden voor de kindergemeenteraad *. Onze
school doet hier ook elk jaar aan mee. Dit schooljaar zaten Minke en Marij (groep 8) in
deze raad. Zij zijn vorig schooljaar in groep 7 democratisch gekozen door de klas en
voorgedragen en toegelaten tot de kindergemeenteraad.

2022-2023 nieuwe leerlingen gekozen
Ook dit schooljaar zijn weer twee leerlingen uit de huidige groep 7 van de HSV
toegetreden tot de kindergemeenteraad voor 2022-2023: Nele en Bas. Hieronder een
verslagje van hen.

We kwamen aan bij het gemeentehuis, bloednerveus en liepen de trappen op.
We werden naar de raadkamer gebracht en gingen op onze plekken zitten.
Eerst moesten we onze naam zeggen en wat ons lievelingseten was om te
wennen aan de microfoons.
Daarna zeiden de kinderburgemeester (Marij) en loco kinderburgemeester
(Gijs) wat we vandaag allemaal gingen doen. Toen was het tijd voor de
pitchen.
Wij waren als derde en als vierde. Iedereen had een eigen stembiljet
waarmee je kon stemmen. Je stemt door iemand 1,2 of 3 punten te geven. 1
was het slechtst en 3 het beste. Als je klaar was deed je je stembiljet in een
omgebouwde melkbus. Toen was het tijd om een ander voor te stellen.
Iedereen kreeg een rood of groen kaartje met de nummers een tot en met
acht er op. De twee kinderen met hetzelfde cijfer moesten elkaar interviewen
en voorstellen. Als je klaar was mocht je pauze houden.
Kort daarna werden de uitslagen bekend gemaakt. Marij overhandigde de
ambtsketen aan de nieuwe kinderburgemeester. Helaas zijn wij het niet
geworden.
Op 7 september hebben we een nieuwe vergadering. We hebben er nu al zin
in!

groetjes van Nele en Bas (gr 7)



Kinderburgemeester Hilversum was een leerling van de HSV
De kinderen in de Hilversumse kindergemeenteraad kunnen zichzelf ook nog verkiesbaar
stellen voor de functie kinderburgemeester. Afgelopen schooljaar werd Marij, een leerling
van de HSV, gekozen door de leden van de raad en zij heeft het afgelopen schooljaar als
kinderburgemeester van Hilversum opgetreden. In juli is Marij afgetreden en is er een
nieuwe kinderburgemeester van een andere school gekozen.

Aanvullende info
● *De kindergemeenteraad bestaat uit kinderen uit groep 7/8 van Hilversumse

basisscholen.
● Sinds 2017 heeft Hilversum een kindergemeenteraad en een kinderburgemeester.
● De kindergemeenteraad bestaat uit kinderen van groep 7 en/of 8 van de

Hilversumse basisscholen. Zij vertegenwoordigen de kinderen uit Hilversum.
● In de kindergemeenteraad komen onderwerpen aan de orde die de kinderen zelf

belangrijk vinden en die de kinderen in Hilversum aangaan.
● De kinderen bedenken elk jaar een eigen plan en voeren dat uit. Hiervoor hebben

zij een eigen budget.
○ In het schooljaar 2017-2018 koos de kindergemeenteraad een project rond

verkeersveiligheid.
○ In het schooljaar 2018-2019 werd het een plan om aandacht te schenken

aan het
belang van insecten, samen met kinderen van 9 basisscholen hebben zij
insectenhotels gebouwd die zijn opgehangen in Kerkelanden.

○ In 2020 onthulde de kindergemeenteraad een eigen kunstwerk, dat 75 jaar
vrijheid symboliseert.

○ Schooljaar 2021-2022: in september 2022 wordt onthuld, welk plan er
gemaakt is door de kindergemeenteraad en uitgevoerd gaat worden.



● De kinderen worden bij de uitvoering van hun plan geholpen door de gemeente,
met name door de communicatieadviseur van de gemeenteraad.

● De kindergemeenteraad heeft telkens één schooljaar zitting. Vlak voor de
zomervakantie maken de kinderen kennis en kiezen zij uit hun midden de
kinderburgemeester.

https://hilversum.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/kindergemeenteraad

Kinderburgemeester
● Een Kinderburgemeester zorgt ervoor dat de gemeente luistert naar de mening

van kinderen.
● Een kinderburgemeester ondersteunt de echte burgemeester van een stad op

belangrijke momenten, zoals Koningsdag of de dodenherdenking op 4 mei.
● Daarnaast geeft de kinderburgemeester zijn mening. Hij/zij praat bijvoorbeeld

mee over belangrijke zaken in zijn woonplaats. Zo zijn er kinderburgemeesters die
beleid ontwikkelen voor onderwerpen die zij zelf belangrijk vinden. Denk aan
voedselverspilling, pesten of eenzame ouderen.

● Hiernaast houden alle kinderburgemeesters zich bezig met het vergroten van de
participatie van kinderen.

HARTELIJK GEHSVLICITEERD !

jarigen t/m volgende week

Jasmijn 1/2A

Pieter 7

Tjibbe 7

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

https://hilversum.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/kindergemeenteraad


DIVERSEN

*Herhaling donderdag 14 juli Afscheid leerkrachten HSV

Op donderdagmiddag 14 juli afscheid juf Jacintha en juf Bernadette (zie vorige
weekjournaal en mail)

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.


