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Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,
En dan is dit het laatste POS nieuws van dit schooljaar. Het is weer een mooi jaar
geweest. Natuurlijk ook met minder mooie zaken, zoals de reden van het vertrek
van de vorige directeur. Gelukkig hebben de kinderen daarvan weinig tot geen last
gehad en zijn alle juffen en meesters hard blijven werken op de Oosterlee. Dat
wordt als “normaal” beschouwd, maar ik vind het bijzonder dat zij zich zo hebben
ingezet voor de school, voor uw kinderen. En dát laatste hebben de kinderen
gemerkt. Met (vaak) mooie rapporten is (bijna) iedereen overgegaan. Voor mij was
het weer een fijn jaar op deze school. Ik bedank al mijn collega’s hiervoor. Een
aantal juffen heeft besloten om elders te gaan werken (“Veel succes!”) en volgend
schooljaar komen hiervoor meester Hugo (groep 5) en juf Thirza (groep 6) terug. Ik
hoop dat zij zich snel thuis zullen gaan voelen op de school. Zelf ga ik ook weer
weg. Naar SBO Rehobothschool in Rijswijk. En juf Mariska Wubben neemt dan het
stokje van mij over. Ook haar wens ik veel succes. Maar nu eerst . . . VAKANTIE!
Met vriendelijke groet, mede namens het team, Ton Geleijnse directeur a.i.
STAKINGSDAG WOENSDAG 12 SEPTEMBER
Primair Onderwijs blijft staken voor meer gelden om de werkdruk te verlagen.
Woensdag 12 september is Zuid-Holland aan de beurt. Leerkrachten hebben het
recht om te staken. Mogelijk staken ook de collega’s van de P. Oosterleeschool.
Dan bent u alvast op de hoogte en kunt u ervoor zorgen dat u opvang regelt voor
uw kind(eren)
NIEUWS UIT HET TEAM
-juf Kirsten (gymleerkracht onderbouw) is in verwachting van haar tweede kindje.
Wij wensen haar een mooie zwangerschap toe.
-juf Gaby en juf Chiara (onderwijsassistenten van de groepen 1), waren tijdelijk bij
ons in dienst dit schooljaar en gaan ons ook verlaten. Wij danken hen voor hun
inzet en wensen hen succes voor de toekomst.
-en meester Ton Geleijnse, onze interim-directeur, gaat de P. Oosterleeschool
weer verlaten en aan de slag als interim-directeur op een andere basisschool.
Wij danken meester Ton voor zijn inzet en wensen hem veel succes en werkplezier
in zijn nieuwe uitdaging.

OOIVAARSPASSEN!
Vanaf 1 september kunt u de
passen voor het nieuwe schooljaar
weer laten scannen op de
administratie (ma/di/do)
NIEUWE SCHOOLREGELS
Ze zijn door de kinderen zelf
opgesteld:
Regel 1 aardig zijn
Regel 1 rustig lopen door de school
Regel 2 luisteren naar elkaar
Regel 3 wij ruimen alles op
Regel 4 wij luisteren naar elkaar
Regel 5 wij praten met elkaar
Op de vernieuwde website zal het
filmpje met de 5 nieuwe regels
binnenkort te zien zijn.
ZIEK/AFMELDEN
Graag telefonisch voor 9.00 uur >
ook als uw kind nog maar 4 jaar is!
TIP
-blijf lezen en voorlezen, een
kwartiertje per dag, dat doet het!
-een gezond tussendoortje en
gewoon lekker water drinken geeft
uw kind positieve energie! Veel
ouders zien ook graag een gezonde
traktatie, (zie ook
www.gezondtrakteren.nl)
KINDERWINKEL en WIJKCENTRUM
Voor meer informatie:
pkruisselbrink@stekdenhaag.nl
d.messemaker@stichtingmooi.nl

HELDEN-Huldiging
Afgelopen maandag werden de HELDEN van groep 8 gehuldigd door alle kinderen
en leerkrachten van de Oosterleeschool. Met harde muziek en alle kinderen op het
schoolplein was het een spectaculair afscheid. Alle HELDEN, nogmaals BEDANKT!

WERKWEEK GROEPEN 8
Op 18 juni was het zover! De groepen 8 gingen op kamp naar Wilhelminaoord.
Een prachtige week in de natuur, met heel veel leuke activiteiten en ontzettend
mooi weer. We hebben heel erg genoten en wilden eigenlijk niet naar huis..
Alle liefs, de leiding van 2018

P. Oosterleeschool
Pieter Langendijkstraat 81 | 2533 TG Den Haag
070 380 15 34 | oosterlee@scoh.nl

Peuterschool Oosterlee
Pieter Langendijkstraat 83 | 2533 TG Den Haag
070 388 10 79 | peuterschooloosterlee@scoh.nl

WEBSITE
www.oosterleeschool.nl of voor
onze Peuterschool Oosterlee op
www.peuterschooloosterlee.nl en
Like ons op Facebook!

PEUTERNIEUWS
Juf Shadira gaat ons helaas verlaten, omdat ze via het uitzendbureau bij ons in
dienst was.
Ze wordt vervangen door juf Regina, zij komt over van een andere peuterschool!
Wij willen juf Shadira heel erg bedanken voor alle inzet en liefde waarmee ze de
afgelopen 7 maanden bij ons heeft gewerkt!
En wensen haar alle goeds toe bij haar nieuwe baan!
Natuurlijk heten we ook juf Regina van harte welkom, we zijn erg blij dat zij ons
team komt versterken!
-Donderdag 12 juli afsluiting schooljaar > ‘s middags gesloten
-Vrijdag 13 juli ‘s middags gesloten
-Maandag 16 juli begint de zomervakantie
Maandag 27 augustus studieochtend > ‘s middags geopend
We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie en zien de middaggroepen
graag maandagmiddag 27 augustus weer op school. De ochtendgroepen zien we
dinsdag 28 augustus.

KOFFIEOCHTENDEN van 8.30-10.00 (10.30)
Ingang: Pieter Langedijkstraat of via schoolplein
Ook in het nieuwe schooljaar verwelkomen wij u weer op onze koffieochtenden.
Ouders van de P. Oosterlee, de koffie staat klaar en wij zien jullie graag op de
woensdagen van 8.30-10.00 uur in Wijkcentrum Moerwijk
(na 10.30 uur ruimte dicht)
VIER DE NATUUR FESTIVAL MOERWIJK 2018
WOLFFSTRAAT/RIJNAUWENSTRAAT/ HEESWIJKPLEIN
ZATERDAG 7 JULI van 10.00-18.00
De activiteiten vinden plaats aan de Aagje Dekenlaan, in de Marcustuin en in de
Paradijstuin.
De bewoners van Moerwijk organiseren op zaterdag 7 juli en zondag 8 juli 2018
allerlei activiteiten met als thema natuur, waar iedereen aan mee kan doen.
Muziek, workshops, spelletjes, kunst en natuurlijk iets lekkers te eten & drinken.
Een heel weekend lang, helemaal gratis!
Heb je vragen, suggesties? Schrijf naar: vierdenatuur@gmail.com
BEDANKT
Ouderraad, Medezeggenschapsraad, Hulpouders en Leerlingenraad bedankt voor
jullie geweldige hulp en inzet. Het was weer een fantastisch schooljaar.

Het team van de P. Oosterleeschool en het team van Peuterschool Oosterlee
wensen iedereen een fantastische zomervakantie toe.

AGENDA
12 juli
12 juli
Maandag
27 augustus
Dinsdag
28 augustus
14 september
tot 12.00 uur
18 september
20 september

Laatste schooldag
15.15 uur uit
Rapport
Studiedag team
Groepen 1 - 8 vrij
Start nieuwe
schooljaar
Sportdag
‘s middags vrij
Prinsjesdag
Informatie/kennis
makingsavond

VAKANTIEREGELING 2017-2018
Zomervakantie
16 juli t/m
27 aug. 2018
STUDIEDAGEN 2018-2019
1ste studiedag Ma 27-08-2018
2de studiedag
Vr 19-10-2018
3de studiedag
Vr 02-11-2018
4de studiedag
Di 12-02-2019
5de studiedag
Ma 25-03-2019
6de studiedag
Wo 29-05-2019
de
7 studiedag
Do 27-06-2019
LET OP!
Er zijn vakanties in Den Haag die
afwijken van de landelijke regeling,
Zoals de Herfstvakantie en de
Voorjaarsvakantie.
VAKANTIEREGELING 2018-2019
Prinsjesdag
18-09-2018
Herfstvakantie
22 t/m 26
oktober ‘18
Kerstvakantie
24-12-2018 t/m
04-01 2019
Voorjaarsvakantie 25-02-2019 t/m
01-03-2019
Paasweekend en
19-04-2019 t/m
Meivakantie
03-05-2019
Hemelvaart
30 en 31 mei
weekend
2019
Pinkstermaandag 10-06-2019
Zomervakantie
22-07-2019
t/m
30-08-2019

TAALCURSUS GOED BETER BEST
Kent u de cursus Goed Beter Best? De cursus is voor ouders van kinderen van
1 - 8 jaar. Wij volgen de thema’s in de groep. Dus leren wij over ziek en gezond en
praten over de dokter, de tandarts en gezond leven. Interesse? Meld u aan bij juf
Hilda (Peuterschool Oosterlee) of bij juf Huquette (adm. ma/di/do
P. Oosterleeschool). De lessen zijn op maandag of vrijdag van 13.00 tot 15.00 uur.
Iedereen is welkom! Vriendelijke groet van Frederique van Waardenburg.
INFORMATIE SCHOOLARTS
De schoolarts stopt met ingang van het nieuwe kalenderjaar met het spreekuur op
school. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Escamp in de Bentelostraat 51 is
voor ouders goed bereikbaar geworden. Telefoon: 0800-2854070
Sarita Gena (schoolarts) en Katinka Wakker (schoolverpleegkundige)
BETALINGEN AAN DE P OOSTERLEESCHOOL
Alle betalingen aan de school gaan sinds 1 januari 2017 via internet bankieren,
rekening nummer NL52 ABNA 0890 7873 87 t.n.v. P. Oosterleeschool onder
vermelding van naam kind(eren), groep en waarvoor u betaalt.
Informatie bij: juf Huquette (administratie, ma/di/do)
OVERBLIJVEN MOET ALTIJD VOORAF WORDEN BETAALD!
(Overblijfkaarten moeten eerst worden aangevraagd bij de administratie!
SCHOOLMELK
Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken. Niet alleen thuis, maar ook op school. Daarom hebben
wij ervoor gekozen om op onze school schoolmelk aan te bieden. Al voor 28 cent per pakje kan uw kind elke dag in de kleine
en/of grote pauze een lekker koud pakje verse melk krijgen. Interesse? Ga dan naar www.schoolmelk.nl en sluit een
abonnement af. Drie weken na afsluiten van het abonnement start de levering van de melk.
Voor meer informatie vind u een informatiefolder op onze website link
VAKANTIEPAS 2018
Ruim 50.000 kinderen op alle Haagse basisscholen krijgen weer een VakantiePas van hun meester of juf! Met dit
Vakantiepaspoort kunnen ze tijdens de zomervakantie, met korting of zelfs gratis, meedoen aan meer dan 80 activiteiten in
de stad en regio.
VakantiePas, Natuurlijk!
Met het duurzame thema ‘Natuurlijk!’ staan er dit jaar extra veel groene activiteiten in het boekje. Ook is er een aantal
activiteiten waarbij VakantiePassers beloond worden als Natuurheld. Denk aan het inruilen van tegels voor plantjes of
trashurehunten op het strand.
Met een ‘groene’ stempel voor een van deze activiteiten, mogen kinderen gratis naar de voorstelling Koning van Katoren in het
Zuiderparktheater. Dit alles komt bovenop het vertrouwde aanbod van onder meer musea, workshops, zwembaden en een
gratis ijsje.
De VakantiePas is goed voor zeker € 300,- aan kortingen.
Win een weekend in de Natuur
Behalve de kortingen en zelfs gratis activiteiten, zijn er ook mooie prijzen te verdienen.
De hoofdprijs is een weekend weg in de natuur voor het hele gezin via Nivon Natuurvrienden. Daarnaast worden er ook kaartjes
voor Diergaarde Blijdorp en Attractiepark Duinrell verloot.
VakantiePas Reporters
Dit jaar gaat er voor het eerst een aantal kinderen op pad als VakantiePas Reporter. Ze testen verschillende
VakantiepasActiviteiten. Hiervan maken de reporters een vlog onder begeleiding van jongerenwerkers van Welzijn
Scheveningen. Het resultaat van de eerste vlogs is net als alle informatie over de VakantiePas te vinden op www.vakantiepas.nl.

