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Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,
Ik ben nu bijna 5 maanden directeur van de P. Oosterleeschool en de tijd is voorbij
gevlogen. In deze afgelopen maanden heb ik alle leerkrachten en pedagogisch
medewerkers leren kennen en ook al veel contact gehad met de leerlingen en de
ouders. De school voelt voor mij goed en ik kom met veel plezier naar mijn werk
toe. We hebben al veel zaken met elkaar opgepakt en ik wil in dit stukje
terugblikken op een aantal vragen die mij gesteld zijn door ouders aan het begin
van het schooljaar op een koffieochtend.
• Er waren vragen over de overblijf: te onrustig en te weinig toezicht. We
hebben de overblijf nu gesplitst in 2 groepen, waardoor er meer rust en
overzicht is op het schoolplein. Zowel de leerkrachten als de leerlingen
ervaren het als positief. Ook wilde een deel van de ouders een
continurooster, mede doordat we op school een beperking hadden
ingesteld voor het maximale aantal keren overblijven op de blauwe
overblijfkaart. Deze beperking halen we er per 1 januari 2019 af,
kinderen mogen dan altijd overblijven op een blauwe kaart a 2 euro per
dag. De mogelijkheid voor een continurooster zullen we in de loop van
het jaar gaan onderzoeken.
• Er waren vragen over “te laat komen”. Op onze school komen er teveel
leerlingen te laat op school, waardoor de lessen niet op tijd beginnen en
de lessen verstoord worden. We voeren daarom een streng te laat beleid
in samenwerking met de leerplichtambtenaar. In januari zullen er
poortacties volgen.
• De Ooievaarspas is voortaan naast de ouderbijdrage en kamp groep 8,
ook te gebruiken voor het schoolreisje.
• Ik ben vanuit school het aanspreekpunt voor de Ouderraad en ben
aanwezig bij vergaderingen. Alle activiteiten van de Ouderraad lopen via
mij.
• Een aantal ouders hebben bij mij aangegeven dat de schoolfoto’s niet
altijd de gewenste kwaliteit hadden en dat bestellen van de foto’s
ingewikkeld was via internet. In april 2019 komt wederom de
schoolfotograaf langs, we maken nu echter gebruik van een ander bedrijf,
waarbij u de foto’s direct krijgt en betaalt als u de foto’s houdt. Als u de
foto’s niet wilt, stuurt u ze terug. Dus geen bestellingen meer via internet.
In januari zal ik wederom aanwezig zijn bij een koffieochtend om vragen van
ouders te beantwoorden.
Om het jaar af te sluiten hebben wij een wens voor iedereen:
-Als er een lichtje brandt in je hart, ben je een mooi mens.
-Als je een mooi mens bent, is er harmonie in je huis.
-Als er harmonie is in ieder huis, zal er rust zijn in je land.
-Als er rust is in ieder land, zal er vrede zijn op aarde.
-Wat heeft onze wereld daar - juist nu - behoefte aan!
Het team van de Oosterleeschool wenst u een vredig kerstfeest en een gelukkig
nieuwjaar. Met vriendelijke groet, Mariska Wubben, directeur.

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

OOIEVAARSPASSEN
Heeft u de Ooievaarspas van uw
kind(eren) nog niet laten scannen op
de administratie? Doe dit dan zo snel
mogelijk op maandag, dinsdag of
donderdag bij juf Huquette.
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. De
kosten bedragen € 118,00.
Heeft uw kind een Ooievaarspas dan
betaalt u € 59,00
NIEUWE SCHOOLREGELS
Ze zijn door de kinderen zelf
opgesteld:
Regel 1 wij zijn aardig voor elkaar
Regel 2 wij lopen rustig door de
school
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!
KINDERWINKEL en WIJKCENTRUM
Voor meer informatie:
mbeker@stekdenhaag.nl
d.messemaker@stichtingmooi.nl
WEBSITE
www.oosterleeschool.nl of voor
onze Peuterschool Oosterlee op
www.peuterschooloosterlee.nl
Like ons op Facebook!

PEUTERNIEUWS
Dinsdag 18 december hebben wij met de kinderen, ouders en collega’s afscheid
van juf Jessica genomen. Zij gaat per 7 januari beginnen op peuterschool de
Vliermeent. We gaan haar erg missen maar wensen haar veel succes en plezier op
haar nieuwe plek.
In de loop van het nieuwe jaar starten we met samenspel. Dit is voor kinderen
vanaf twee jaar. Zij kunnen twee uur, op een dinsdagochtend, samen met een
ouder komen spelen. Dit wordt begeleid door Gina en Anneke. Anneke begeleidt
nog meer samenspelgroepen op andere peuterscholen.
Als u hier interesse in heeft kunt u zich hier alvast voor opgeven.
We wensen iedereen hele gezellige feestdagen en zien u graag weer op maandag
7 januari 2019!

KERSTFEEST
-Woensdagochtend 19 december vieren wij het kerstfeest met de groepen
2 t/m 8 in de Marcuskerk aan de Jan Luykenlaan. U bent van harte welkom.
De opbrengst van de collecte gaat naar CORDAID.
-groepen 2 en 3
09.00 - 09.30 uur
-groepen 4 en 5
10.00 - 10.30 uur
-groepen 6, 7 en 8
11.00 – 11.30 uur
-Donderdag 20 december vieren wij van 18.00 tot 19.00 uur het kerstfeest met de
kinderen op school. Het is de bedoeling dat uw kind om 18.00 uur in de klas is.
LET OP! I.v.m. de veiligheid is alleen het hek aan de Aagje Dekenlaan open!
Groep 1 t/m 5 van 18.00 tot 18.45 uur > ouders halen kun kind op in de klas.
Groep 6 t/m 8 van 18.00 tot 19.00 uur > kinderen lopen met de leerkracht naar
beneden, waar ze daar door hun ouders worden opgehaald.
NIEUWS UIT HET TEAM
-Juf Kirsten (gymjuf onderbouw) is 27 november bevallen van haar tweede zoon
en heeft de naam Wolf gekregen. Wij wensen juf Kirsten geluk met haar gezin.
-Juf Claire (intern begeleider groepen 1 en 2) is in verwachting van haar tweede
kindje. Wij wensen haar een mooie zwangerschap toe.
-Juf Saskia (groep 8A) heeft per 07-01-2019 elders een baan aanvaard. Wij wensen
haar veel succes en werkplezier toe. Meester Bas zal samen met juf Wendy, net als
aan het begin van het schooljaar, groep 8A draaien.
-Groep 7C krijgt voortaan op donderdag juf Sandy van Buren.
WIST U DAT:
-u de schoolgids inclusief activiteiten kalender nog voor de Kerstvakantie krijgt en
u deze goed moet bewaren!
-wij heel blij zijn met de Ouders van de Ouderraad, MR ouders en alle hulpouders.
Wij deze ouders bedanken voor hun hulp en inzet bij de diverse activiteiten die
hebben plaats gevonden.
-de blauwe overblijfkaart vanaf januari 2019 onbeperkt wordt á twee euro per dag
-er in januari 2019 poortacties zullen plaatsvinden samen met leerplicht om het
“te laat op school komen” te verminderen.

AGENDA
19 december
20 december

21 december

24 december
t/m 4 januari
7 januari 2019
21 januari t/m
1 februari ‘19

Kerstvieringen in
de Marcuskerk
’s-Avonds
kerstfeest op
school
School tot 12.00
uur
’s-Middags vrij!
Kerstvakantie
Weer naar school
Toetsweken

STUDIEDAGEN 2018-2019
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
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
Het team van de P. Oosterleeschool
en het team van PS Oosterlee
wensen u gezellige kerstdagen en
een mooi en gezond 2019
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KOFFIEOCHTENDEN van 8.30-10.00 (10.30) uur. Ingang: Pieter Langendijkstraat of via het schoolplein
-Woensdag 19 december: Laatste keer ‘afsluiting’ Terugblik, vooruitblik en mooie voornemens m.b.t.
school – opvoeding – persoonlijke ontwikkeling!
-Woensdag 9 januari: met een kopje koffie even bijpraten en thema ouderbetrokkenheid!
Ouders van de P. Oosterleeschool, 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)
BETALINGEN AAN DE P OOSTERLEESCHOOL
Alle betalingen aan de school kan alleen nog via internetbankieren,
rekeningnummer NL52 ABNA 0890 7873 87 t.n.v. P. Oosterleeschool onder vermelding van naam kind(eren), groep en
waarvoor u betaalt.

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 is gevestigd in Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Escamp in de Bentelostraat 51 en is voor ouders goed
bereikbaar. Telefoon: 0800-2854070. Sarita Gene (schoolarts) en Katinka Wakker (schoolverpleegkundige)

SCHOUDERCOM
Alle informatie gaat via dit email communicatiesysteem. Heeft u nog geen account aangemaakt?
Diana Messemaker van St. MOOI (Wijkcentrum) helpt u graag.

VakantiepasClub kerstvakantie Den Haag
We hebben dit jaar volgens het KNMI 7% kans op een witte kerst. Gelukkig hebben we geen sneeuw en ijs nodig voor een leuke
kerstvakantie, want de VakantiepasClub komt weer met een gevarieerd pakket activiteiten met speciale VakantiepasKorting
voor de leden.
Het Huygenspark wordt drie dagen lang een omgetoverd in de bijzondere wereld van Carnivale, een spectaculaire mix van
attracties en acts uit de tijd dat circus en kermis nog één waren. Met onder meer een vlooiencircus, vuurvreters, steltlopers, een
zweefmolen en kop van Jut en warme hapjes.
Bij het Haags Historisch Museum kunnen kinderen in de leer bij een restaurateur en bij het Kinderboekenmuseum kunnen ze
ontdekken wat juffen en meesters doen in de vakantie. Verder hebben we een aantal creatieve workshops en oliebollen van
Vermolen in de aanbieding. Alle activiteiten zien? Kijk dan op vakantiepas.nl.
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Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub? Geef het dan gratis op via vakantiepas.nl en maak meteen gebruik van de
kortingen. VakantiepasClubleden krijgen twee weken vóór elke schoolvakantie een e-mail met kortingsbonnen en een link naar
de activiteiten.

Kerstvakantie activiteit in Moerwijk
Kunstschaatsbaan

Datum: donderdag 3 januari 2019
Tijd: 12:00 tot 18:00 uur
Locatie: schoolplein P. Oosterleeschool (ingang Aagje
Dekenlaan 51)
Komen jullie ook gezellig
schaatsen, knutselen en een lekkere
warme kopje chocolademelk drinken?

Georganiseerd door: Wijkbewoner Youssra Achahbar

Ondersteund door: MOOI Welzijn, Nadia Zizaoui

