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Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,
Ik wil mij graag aan u voorstellen als de nieuwe directeur van de
P. Oosterleeschool. Mijn naam is Mariska Wubben. Ik ben 50 jaar en woon samen
met mijn man en drie kinderen in Delfgauw. In mijn vrije tijd houd ik van lezen,
sporten en reizen.
De afgelopen jaren ben ik zowel werkzaam geweest in het bedrijfsleven
(Heineken) als in het onderwijs. In het onderwijs ben ik begonnen als leerkracht en
daarna ben ik directeur geworden van basisschool de Regenboog en later ook van
basisschool de Oostpoort, beide in Delft. Nu ben ik toe aan een nieuwe uitdaging
en ben met veel enthousiasme en plezier gestart op de P. Oosterleeschool.
Ik heb geleerd dat met mooi en uitdagend onderwijs kinderen met plezier naar
school komen en willen leren. Ik hoop en verwacht dat ik op de P. Oosterleeschool
kan bijdragen aan goed onderwijs voor alle kinderen. Natuurlijk met het team,
maar ook zeker in overleg en in samenwerking met u, als ouder en verzorger, en
andere partijen die bij de school betrokken zijn.
De komende periode zal vooral in het teken staan van kennismaking en het beter
leren kennen van de school. Deze week ben ik gestart met een ronde langs alle
klassen om mij aan de kinderen voor te stellen. Om met u kennis te maken zal ik
in de ochtenden bij de hoofdingang staan om u te verwelkomen. Ook zal ik de
koffieochtend bijwonen van woensdag 5 september. Als ik u toch gemist heb, stap
dan gerust even op mij af om alsnog kennis te maken.
Ik vind het belangrijk om betrokken en zichtbaar te zijn. Ik hoop dat u dat als ouder
snel zult merken. Weet dat mijn deur voor u open staat als u vragen of
opmerkingen hebt of iets anders kwijt wilt. Ik werk vier dagen in de week, de
woensdag zal ik meestal afwezig zijn.
Ik kijk er naar uit om op de P. Oosterleeschool te werken. Ik heb vertrouwen in een
goede samenwerking en dat we samen er alles aan doen om uw kind een mooie
schooltijd te geven.
Met vriendelijke groet, Mariska Wubben, directeur
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 Marianne de Jong heeft een baan aanvaard in Rotterdam. Zij heeft zes jaar op
de P. Oosterleeschool gewerkt en is vandaag voor het laatst. Wij wensen juf
Marianne veel succes en werkplezier in haar nieuwe uitdaging.
-Juf Manya Khawaja start maandag 3 september a.s. als onderwijsassistent in de
groepen 1 t/m 5 en zal vanaf donderdag 6 september iedere donderdag voor
groep 7C staan.
-Juf Daphne Verkade (bouwcoördinator onderbouw) komt terug van haar
zwangerschapsverlof en pakt vanaf donderdag 6 september haar taken weer op.
SCHOOLGIDS 2018-2019
De schoolgids 2018-2019 is in de maak. U ontvangt deze z.s.m. Bewaar deze goed!

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

OOIVAARSPASSEN!
Vanaf 3 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 is het
filmpje met de 5 nieuwe regels te
zien.
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
WEBSITE
www.oosterleeschool.nl of voor
onze Peuterschool Oosterlee op
www.peuterschooloosterlee.nl en
Like ons op Facebook!

PEUTERNIEUWS

Hoi allemaal,
Ik zal mij even netjes voorstellen...
Ik ben juf Gina, 28 jaar en ben de nieuwe peuterjuf in de groepen oranje en
geel bij de peuters. Hiervoor heb ik ongeveer 8 jaar in Laakkwartier
gewerkt op peuterschool De Horizon.
Ik heb veel zin om dit nieuwe avontuur met jullie aan te gaan.
Op naar een mooi schooljaar!
Heb je vragen, kom gerust even langs!
Groetjes, Gina
WIJZIGING BEDRAG OVERBLIJFBETALINGEN ABONNEMENTEN
In verband met een langer schooljaar zijn de kosten voor een
overblijfabonnement € 39,00 per kwartaal. Bij 2 of meer kinderen ontvangt u 10%
korting. De facturen worden vandaag aan de kinderen meegegeven.
IN/UITGANGEN
De groepen 1, 1/2, 2, 4, 5 en 6 gaan door de grote deur op het schoolplein naar
binnen.
De groepen 1, 1/2 en 2 gaan door de kleuterdeuren op het plein naar buiten en de
groepen 4, 5 en 6 gaan door de grote deur op het plein naar buiten.
De groepen 3, 7 en 8 gaan door de achterste deur op het plein bij de gymzaal
zowel naar binnen als naar buiten.
WERKWEEK GROEPEN 8
Van 1 t/m 5 april 2019 gaan de groepen 8 op werkweek naar Buitencentrum
Wilhelminaoord in Drenthe.
Hieraan zijn kosten verbonden. In het POS nieuws van september zullen wij u
hierover nader informeren.

KOFFIEOCHTENDEN van 8.30-10.00 (10.30)
Ingang: Pieter Langedijkstraat of via schoolplein
-Woensdag 5 september: Kennismaken met de nieuwe directeur van de P.
Oosterleeschool, Mariska Wubben
-Woensdag 12 september: Zelfverdediging door Osman (bij stakingsdag school
vervalt de koffieochtend)
-Woensdag 19 september: Kwaliteiten & wensenspel
Door: Yamina van MOOI
-Woensdag 26 september: Hersenontwikkeling (verschillen meisjes/jongens)
Door: Aisah van Opvoedsteunpunt/MOOI
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)
NASCHOOLSE (SPORT) ACTIVITEITEN
Ook dit schooljaar zullen er weer diverse naschoolse activiteiten, sportactiviteiten
en toernooien worden georganiseerd. Wordt vervolgd.

AGENDA
14 september

18 september
20 september
3 oktober
19 oktober
22 t/m 26
oktober

Sportdag tot 12.00
uur
‘s middags vrij
Prinsjesdag
Informatie/kennis
makingsavond
Start
Kinderboekenweek
Studiedag 2
Gr 1 t/m 8 vrij
Herfstvakantie

STUDIEDAGEN 2018-2019
de
2 studiedag
Vr 19-10-2018
de
3 studiedag
Vr 02-11-2018
de
4 studiedag
Di 12-02-2019
de
5 studiedag
Ma 25-03-2019
de
6 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
19-07-2019
vanaf 12.00 uur
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

