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Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,
De laatste periode van het schooljaar is aangebroken, waarbij we volgende week
zullen gaan starten met de cito toetsen voor de groepen 2-7. Ook zijn we
begonnen met de voorbereidingen voor volgend schooljaar, waarbij we de
overstap gaan maken naar het continurooster en ons gaan oriënteren op
thematisch werken. Daarnaast start er een nieuwe periode voor het schoolplan,
welke zal gaan gelden voor de periode 2019-2023. In het schoolplan beschrijven
we alle verbetertrajecten en veranderingen die we de komende jaren willen gaan
uitvoeren op school. De schoolinspectie controleert dit schoolplan. Hierin nemen
we zeker ook alle bevindingen in mee van de tevredenheidsonderzoeken. In een
later bericht zal ik het schoolplan nader omschrijven. De leerlingen van groep 8
hebben hun “eind cito scores” gekregen en ze hebben bijna allemaal naar
verwachting of zelfs beter gescoord. Daar zijn wij super trots op. De gemiddelde
score van de school was 530,2.
>>> Houdt u alvast de datum van 21 juni vrij in uw agenda? Dan is het zomerfeest
op school van 15:15 uur tot 17:00 uur.
Met vriendelijke groet, Mariska Wubben, directeur.
NIEUWS UIT HET TEAM:
-Juf Claire, de intern begeleider van de groepen 1 en 2 is met zwangerschapsverlof
gegaan. Juf Jochebed vervangt haar tot haar terugkomst halverwege januari 2020.
-De nieuwe kleutergroep 1C heeft geen school op de woensdagen tot 31-07-2019.
WIST U DAT:
-dinsdag 4 juni of woensdag 5 juni het Suikerfeest wordt gevierd en u voor één
van deze dagen een verlofdag kunt aanvragen? Dit is verplicht bij afwezigheid!
Bij juf Huquette (administratie) kunt u het verlofformulier ophalen.
-de komende weken tot aan 17 juni (dan wordt het gras ingezaaid) tijdens de
overblijf ook weer gebruik wordt gemaakt van het sportveld.
ORANJE EN BLAUWE OVERBLIJFKAARTEN
In het nieuwe schooljaar 2019-2020 starten wij met een continurooster.
DE ORANJE EN BLAUWE OVERBLIJFKAARTEN kunnen dus niet worden
overgedragen naar het nieuwe schooljaar en moeten worden opgemaakt. De
leerkracht weet hoeveel strippen uw kind nog heeft.
Maak de overblijfstrippen op, want er wordt geen geld teruggegeven!
(Graag altijd op tijd betalen voor overblijven, geen overblijfkaart > geen
overblijven, totdat er een nieuwe overblijfkaart bij de juf of meester ligt!)
OVERBLIJFPROCEDURE
Even ter herinnering! Ouders die tussen de middag hun kind komen ophalen
kunnen alleen aan de kant van de Aagje Dekenlaan wachten.
De ouders blijven op dat deel van het plein, tot aan het oranje lint!
Om 12.10 uur gaat het hek dicht.
Vrijdag 12 april 2019 vonden de Koningsspelen plaats
De opbrengst van de sponsorloop gaat naar de Bas van de Goor foundation. De
BvdG foundation zet zich in om de kwaliteit van leven van kinderen met diabetes
te verbeteren d.m.v. sport en bewegen.
De opbrengst van de sponsorloop is: € 1250,00. Wat een fantastisch bedrag!
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? Dit kan nog tot
1 juli 2019 op maandag, dinsdag of
donderdag bij juf Huquette.
In het nieuwe schooljaar de
Ooievaarspas graag voor de
herfstvakantie laten scannen.
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
Deze weken zijn we bij de peuters bezig met het thema verkeer. Veilig oversteken is hierin
een belangrijk onderdeel. We hebben hier in alle groepen dan ook flink op geoefend.
Van kinderen tot 4 jaar kun je niet verwachten dat ze verkeerssituaties goed inschatten;
ze kunnen soms, hop, zomaar oversteken. Toch pakken ze veel wél op.
-Benoem daarom uitvoerig wat je ziet. In no time zeggen kinderen zélf ook ‘oto’, ‘stoplicht’
en ‘groen’, en koppelen ze die woorden aan de verkeersregels.
-Dreumesen en peuters kopiëren het gedrag van hun ouders. Stop dus voor rood en draag
een autogordel. Hun ‘helden’ (uit Sesamstraat of Dora) kunnen ook als voorbeeld dienen.
-‘Links, rechts, links’, het zegt kinderen tot 4 jaar nog weinig. Een rijmpje, liedje of geinig
filmpje helpt om eenvoudige verkeersregels later te onthouden. Kijk eens op Youtube,
bijvoorbeeld naar Bassie & Adriaan: Veilig op straat.

AGENDA
29 mei 2019
30 en 31 mei
2019
6 t/m 19 juni
toetweken
10 juni 2019
16 juni 2019
17 t/m 21 juni
21 juni 2019
27 juni 2019

Studiedag team
Gr 1 t/m 8 vrij
Hemelvaart
weekend
Cito E toetsen
Pinkstermaandag
Vaderdag
Projectweek
Zomerfeest
Studiedag team
Gr 1 t/m 8 vrij

STUDIEDAGEN 2018-2019
de
6 studiedag
Wo 29-05-2019
de
7 studiedag
Do 27-06-2019

KOFFIEOCHTENDEN woensdag 8.30-10.00 (10.30) uur

Wijkcentrum Moerwijk: Programma juni 2019:
Programma volgt via SchOuderCom in de eerste week van juni.

ZOMERKAMP KINDERWINKEL
Elke zomer wordt er vanuit de Kinderwinkel een week op kamp met kinderen
van 6 t/m 12 jaar uit Moerwijk georganiseerd.
Ook dit jaar weer in de eerste week van de zomervakantie! Een heerlijk actieve,
sportieve en gezellige week naar Drenthe.
Het kamp kost € 55,00 en met Ooievaarspas maar € 35,00 (betalen in termijnen is
mogelijk!)
Het inschrijfformulier is te verkrijgen in de Kinderwinkel, Van Baerlestraat 113.

FESTIVAL VIER DE NATUUR 2019! (15 juni Heeswijkplein/16 juni Aagje Dekenlaan))
Op school volgen een aantal kinderen (VSD activiteit) een educatieve workshop
waarin ze nadenken over duurzaamheid door een duurzame wijk (maquette) te
bouwen. De kinderen kunnen nadenken over bijvoorbeeld
Afvalscheiding/Vervoer/Energie en Zelfvoorziening.
Zo worden de kinderen in Moerwijk aan het denken gezet over de natuur en hoe
zij dat voor zich zien. Op het festival worden alle maquettes van de diverse wijken
gepresenteerd. Op die manier hopen wij dat kinderen zich verbonden voelen met
het festival en natuurlijk bovenal bij de natuur en een verantwoorde levensstijl!

VAKANTIEREGELING 2018-2019
Hemelvaart
30 en 31 mei
weekend
2019
Pinkstermaandag 10-06-2019
Zomervakantie
19-07-2019
vanaf 12.00 uur
t/m 30-08-2019
LET OP!
Er zijn vakanties in Den Haag die
afwijken van de landelijke regeling,
Zoals de Herfstvakantie en de
Voorjaarsvakantie.
VAKANTIEREGELING 2019-2020
Prinsjesdag
17-09-2019
Herfstvakantie
21 t/m 25
oktober 2019
Kerstvakantie
23-12 2019 t/m
03-01-2020
Voorjaarsvakantie
24 t/m 28
februari 2020
Paasweekend
10 t/m 13 april
Meivakantie
27 april t/m
8 mei 2020
Hemelvaartweekend 21 en 22 mei
Pinstermaandag
1 juni 2020
Zomervakantie
20 juli t/m
28 augustus
2020
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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 maandagmiddag en
dinsdagmiddag 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.
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
SCHOOL MAATSCHAPPELIJK WERK
Meike Beekhof
E-mail: m.beekhof@smw-basisschool.nl
Telefoon: 06-24957365
Aanwezig: Dinsdag en donderdag
Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei
vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie.
BETALINGEN AAN DE P. OOSTERLEESCHOOL
Alle betalingen aan de school kunnen alleen nog via internetbankieren:
Rekening nummer NL52 ABNA 0890 7873 87 t.n.v. P. Oosterleeschool, onder vermelding van de naam van uw kind(eren),
groep(en) en waarvoor u betaalt (overblijven/ouderbijdrage/schoolreis/werkweek)

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

Beste ouders\verzorgers,
Ook dit jaar krijgt u, als uw kinderen een Haagse Ooievaarspas hebben en tussen de vier en zeventien jaar oud
zijn, een aanvraagformulier voor de aanvraag van de Schoolspullenpas thuis gestuurd. Met deze pas kunt u veel
schoolspulletjes kopen: pennen, potloden, gymspullen, mappen… en wat er verder nog nodig is voor school.
Eind mei kunt u het aanvraagformulier verwachten. Kijk goed na of alles klopt wat er op staat? Klopt het dan
kunt u het formulier terugsturen in de antwoordenvelop (postzegel niet nodig) óf, en dat is nieuw dit jaar: U
kunt de aanvraag ook digitaal doen op de website van Leergeld Den Haag! De aanvraag wordt dan gelijk
behandeld; er is geen risico dat u het formulier kwijt raakt! En, uw aanvraag wordt sneller in behandeling
genomen dan als u het formulier opstuurt naar Leergeld!
De waarde van de pas is ook dit jaar € 50 voor basisschool; €250 voor brugklas en € 150 voor leerlingen vanaf
de tweede klas van het voortgezet onderwijs.

Bel ons op of mail ons als u 15 juni nog geen aanvraagformulier hebt
ontvangen!!!
T: 070-7796135 / 070-7796136 (ma-don 9.00-12.30)
Email: schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl

Beste ouders\verzorgers,
Kinderen vanaf twaalf jaar, met een Ooievaarspas, krijgen in mei een aanvraagformulier voor een gratis HTM
abonnement voor weekenden en officiële vakanties. Kinderen die naar de brugklas gaan kunnen in juni ook een
aanvraagformulier verwachten voor een mobiele telefoon.
Voor een fiets kun je terecht op de website van Leergeld. Kijk voor verdere informatie op de website van
Leergeld (www.leergelddenhaag.nl).
Een grafische rekenmachine voor de bovenbouwklassen van het voortgezet onderwijs kan ook worden
aangevraagd bij Leergeld.

T: 070-3601337 of 070-7796135 (ma-don 9.00-12.30)
Email: info@leergelddenhaag.nl

