
week 34 vrijdag 26 augustus 2022
AGENDA

Ma 29 aug 8.30-9.00 Feestelijke opening schooljaar 2022-2023
voor alle leerlingen en ouders/verzorgers
op het sportplein

Wo 31 aug 13.00 uur Social schools intekenen kennismaking leerkracht
groep 4, 5, 6, 7

Di 6 sept 19.00 uur Informatieavond groep 3 en 8

Wo 7 sept 19.00 uur Informatieavond groep 1-2

Vr 9 sept Laatste dag fotowedstrijd

Wo 21 sept Schoolfotograaf

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

MEDEDELINGEN

Feestelijke opening

De vakantie is weer voorbij en we hebben er reuze veel zin in om alle leerlingen en
ouders maandag weer te zien.

Normaal komen we allemaal op verschillende plekken de school binnen. Maar maandag
doen we het net even anders.

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


Maandag mogen alle kinderen met hun ouders/verzorgers naar het grote (sport)plein
komen. Dus ook de kleuters mogen of binnenkomen via de van der Helstlaan en dan
meteen doorlopen naar het sportplein, of rechtstreeks via de Frans Halslaan naar het
sportplein lopen.

Wat er daarna gaat gebeuren dat zien jullie daar vanzelf;-)). Tot maandag!!

ps Na de opening mogen alle ouders/verzorgers ook nog even mee naar binnen om de
kinderen naar de klassen te brengen.
Om 9.00 uur starten we officieel met de lessen.

Wat zijn de normale ingangen en tijden?

Maandag a.s. zijn de ingangen dus net even anders maar vanaf dinsdag ziet het er als
volgt uit.

Kleuters: 8.20-8.30 uur ingang vd Helstlaan-natuurplein
ophalen vd Helstlaan-natuurplein:
mnd-dins-don 14.35-14.45 uur. woensdag 12.05-12.15 uur. Vrijdag: 11.50-12.00 uur
U brengt/haalt uw kind op het natuurplein persoonlijk bij de leerkracht.

Groep 3, 4: 8.20-8.30 uur hoofdingang Frans Halslaan.
ophalen: mnd-dins-don 14.45 uur Sportplein
woe 12.15 uur Sportplein
vrijdag 12.00 uur Sportplein

Groep 5, 7, 8: 8.20-8.30 uur hoofdingang Frans Halslaan
zelfstandig naar huis: mnd-dins-woe-vrijdag 14.45 uur
woe: 12.15 uur

Groep 6: 8.20-8.30 uur achteringang Frans Halslaan
zelfstandig naar huis: mnd-dins-woe-vrijdag 14.45 uur
woe: 12.15 uur

Gymspullen groep 3 t/m 8

Op maandag nemen alle leerlingen buiten gymkleding mee (sportschoenen en korte
broek/shirt). Op vrijdag wordt alles weer meegenomen om lekker fris te wassen (en om
af en toe te controleren of de schoenen nog passen ;-)

Zorg?

Maakt u zich zorgen om uw kind? Mail dan voor een afspraak. De leerkracht plant dan
een afspraak met u in.

Wie is ook alweer wie?

Als u wilt weten wie de leerkracht van uw kind nu ook alweer precies is dan kunt u in dit
weekjournaal het voorstel rondje nog een keer bekijken:

https://www.hsv1909.nl/Portals/998/docs/Weekjournaal/HSV%20wj%202022-24.pdf?ve
r=2022-06-17-144535-680

https://www.hsv1909.nl/Portals/998/docs/Weekjournaal/HSV%20wj%202022-24.pdf?ver=2022-06-17-144535-680
https://www.hsv1909.nl/Portals/998/docs/Weekjournaal/HSV%20wj%202022-24.pdf?ver=2022-06-17-144535-680


Nieuwe website

Binnenkort wordt er een spiksplinter nieuwe website gelanceerd van de HSV. Nog heel
even geduld!

Gezond trakteren - verjaardag

Bij een verjaardag mogen kinderen trakteren. We zien op school graag dat dit
verantwoord is. Wilt u hieraan meewerken door traktaties zo min mogelijk uit zoet snoep
te laten bestaan (in ieder geval nooit lolly’s of kauwgom)?
Ook liever geen (plastic) cadeautjes uitdelen.
En.. houd het simpel!

Ter vermijding van ‘scheve ogen’ vragen wij de ouders de uitnodigingen voor
verjaardagspartijtjes buiten de school om te regelen.

Herhaling: 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!

Herhaling: Fotowedstrijd

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

Inmiddels zijn er al een aantal super leuke lees-foto’s binnen gekomen. Let op de
sluitingsdatum is vrijdag 9 september!

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

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
mailto:fotowedstrijd@hsv1909.nl


INTERN NIEUWS

Schoolontwikkeling

Komend schooljaar zijn er 4 hoofdpunten waaraan gewerkt gaat worden:

Onderwijsbehoeften leerlingen:
● doorontwikkelen en optimaliseren verlengde instructie  in de klas
● doorontwikkeling RT buiten de klas
● analyses toetsen optimaliseren
● verkorting zorgperiodes

Invoering nieuwe leesmethode Blink:
Een combinatie van technisch en vloeiend lezen, begrijpend lezen (en kijken/luisteren),
verdiepend lezen, vrij lezen en voorlezen.

EDI: doorontwikkeling van dit instructiemodel
Op de HSV gaan we uit van directe instructie, waarbij de leerkracht een centrale sturende
rol vervult. De leerkracht activeert en heeft zelf een actieve houding! Indien er geen hulp
rondes gelopen worden, dan zie je de leerkracht werken aan de instructietafel of voor de
klas een extra uitleg geven.
Hij overziet het leerproces en stelt vast welke kennis en vaardigheden cruciaal zijn om
aan te bieden. Er zijn duidelijke lesdoelen en de leerlingen krijgen gerichte instructie om
zich de leerstof eigen te maken.
Voor leerlingen die het moeilijk vinden worden de doelen in principe niet verlaagd, maar
wordt de instructie geïntensiveerd. Het leren gebeurt in gezamenlijkheid en is een sociaal
proces. Voor leerlingen die verdieping nodig hebben wordt verdiepende instructie
aangeboden.
Er wordt dus rekening gehouden met verschillen door verdiepende of juist verlengde
instructie te realiseren. Ook kan er pre-teaching worden gegeven, waardoor sommige
leerlingen die dit nodig hebben met meer voorkennis beginnen aan een les en daardoor
meer leren.

Bewegend leren
Doorontwikkeling van bewegend leren op de HSV.

Informatieavond en kennismakingsgesprekken

Ook dit schooljaar is er op dinsdag 6 september om 19.00 uur voor groep 3 en voor
groep 8 een informatieavond voor ouders op school gepland. Duur ongeveer 45-60 min.
Op woensdag 7 september is deze voor groep 1-2 gepland om 19.00 uur. Duur: ongeveer
45 min.
Tijdens deze informatieavond krijgt u het jaarprogramma te zien en vertelt de leerkracht
wat er allemaal aan bod gaat komen komend schooljaar.
Voor de groepen 4 t/m 7 ontvangt u in september een schriftelijke versie van het
jaarprogramma. Deze kunt u nalezen thuis.

Ouders en kinderen van groep 4 t/m 7 worden in september persoonlijk uitgenodigd door
de leerkracht om nader kennis met elkaar te maken. En om verwachtingen met elkaar af
te stemmen. Elk gesprek zal ongeveer 10 minuten duren. U kunt hiervoor op woensdag
31 augustus via social schools intekenen. Om 13.00 uur wordt de intekenlijst open gezet.



Om voor te kunnen voorbereiden krijgt u via social schools een vragenlijst toegestuurd
met de volgende vragen:

Voor de leerling-ouders samen:
● Wat vind je super leuk om te doen of waar word je blij van op school?
● Wat kan jij goed op school?
● Waar heb jij extra hulp bij nodig denk je?
● Wat vind je lastig /moeilijk op school?

Voor de ouders/verzorger:
● Zijn er thuis omstandigheden die wij in het belang van uw kind moeten weten?
● Wat zijn, met betrekking tot de ontwikkeling uw kind, uw verwachtingen van het

komende schooljaar?

Afhankelijk van uw antwoorden op deze laatste twee vragen maakt de leerkracht een
vervolgafspraak om dit verder te bespreken en/of laat de leerkracht dit wel/niet
terugkomen in het gesprek met het kind erbij.

HARTELIJK GEHSVLICITEERD !

jarigen in week 35

Fien 7

Cole 3

Valérie 8

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

En natuurlijk waren er tijdens

de vakantie ook nog heel veel

jarigen! We hopen dat jullie

een leuke verjaardag hebben

gehad!


