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Ziekmelden 

Ziekmelden  groep 1 t/m 8 

Ziekmelden alleen telefonisch 

tussen 7:45  en 9:00 uur 

070 380 15 34 / 06 43 13 00 17 

Ziekmelden peuters 

070 388 10 79 

 

Agenda 

-22 april > Koningsspelen en 

laatste dag gratis schoolfruit 

11 mei > Buitenlesdag 

11 mei > Fotograaf voor de 

broertjes/zusjes 

11 mei > bingomiddag gr 4-8 

23 t/m 25 mei > 3-daagse 

werkweek groep 8  
 

Vakanties 
 

25 april t/m 6 mei Meivakantie 

 

Studiedagen 

16 juni > gr 1 t/m 8 vrij 

17 juni > gr 1 t/m 8 vrij en de 

peuters vrij 

NIEUWS. van de school 
Beste ouders en verzorgers, 

De laatste week voor de meivakantie is aangebroken, vanaf volgende week 

hebben de kinderen 2 weken vakantie. In de vakantie zal de ramadan aflopen 

en zullen veel kinderen en hun ouders het suikerfeest vieren. We wensen alle 

ouders en kinderen een goed verloop van de ramadan en een fijn 

suikerfeest.  

Deze week hebben de leerlingen van groep 8 de eind Cito op woensdag en 

donderdag. Ook hen wensen we veel succes. Houd er rekening mee om 

uitgerust aan de Cito te beginnen!  

Na de meivakantie hebben we direct op de woensdag de schoolfotograaf 

voor de broertjes en zusjes en de Bingo voor groep 4 t/m 8. Schrijf de datum 

alvast in uw agenda.  

Voor nu alvast een hele fijne vakantie gewenst en tot op maandag 9 mei.  

Met vriendelijke groet, Mariska Wubben, directeur. 

 

                       

NIEUWS. uit het TEAM 
• Woensdag 20 april van 11.45 tot 12.30 uur is er weer de weggeeftafel op 

het schoolplein. 

• Woensdag 11 mei is er voor de groepen 4 t/m 8 een bingomiddag in het 

speellokaal van 13.00 tot 14.30 uur. Graag opgeven bij de leerkracht. 

Zie verder de flyer verstuurd in SchOuderCom. 

• Woensdag 11 mei, vanaf 12.00 uur, is de schoolfotograaf aanwezig voor 

het maken van de broertje/zusje foto’s. 

De fotograaf heeft aan u het verzoek om uw kind(eren) kleurrijke kleding 

aan te trekken, liever geen zwart en wit. 

• Welkom juf Esther, de nieuwe juf op maandag en dinsdag van groep 

1/2A. Heel veel succes en werkplezier toegewenst. 
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Gelieve niet te roken in de buurt van de 

school, dus ook niet onder de ramen van 

de grote gymzaal a.u.b.! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het team wenst iedereen een fijne: 

 

van 25 april t/m 6 mei meivakantie 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS. van de peuterschool  
Wat een gezellige tijd hebben de peuters gehad. Het was lente in de klas.  

In heel veel hoeken in het lokaal konden de peuters met de boerderijdieren 

spelen. Met de koe en het kalfje, de schapen en de lammetjes.   

De week voor Pasen hebben we eieren verstopt en gezocht. 

  

Wat is het ook weer fijn dat de papa’s en mama’s bij het brengen nog even 

mee spelen.  

Met het mooie weer konden de peuters fijn buiten in de zandbak spelen.  

Ook met de koningsspelen doen de peuters mee, met een mooie zelf 

gemaakte feest muts.  

De komende twee weken is het meivakantie. Geniet van elkaar en we zien 

elkaar weer maandag 9 mei.  

Fijne meivakantie van het peuterteam. 

 
NIEUWS. uit de groepen   

• Vrijdag 22 april is het weer zover, Koningsspelen dag!!! Het wordt 

weer een groot feest, een dag vol spelletjes, springkussens en 

hindernisbanen! Het zou leuk zijn als alle kinderen in rood, wit, blauw 

of oranje naar school komen, maar het is geen verplichting! Het feest 

zal worden opgeluisterd door Lufy de Leeuw, die bij de start van de 

dag bij ons op het schoolplein zal zijn. 
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Gelieve niet te roken in de buurt van de 

school, dus ook niet onder de ramen van 

de grote gymzaal a.u.b.! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het team wenst iedereen een fijne: 

 

van 25 april t/m 6 mei meivakantie 

 

 

 

 

 

 

 

• De Landelijke Buitenlesdag was eigenlijk 5 april, maar vanwege de 

fotograaf hebben wij deze verplaatst naar woensdag 11 mei. Jantje 

Beton en IVN Natuureducatie organiseren sinds 2016 de jaarlijkse 

Nationale Buitenlesdag om aandacht te vragen voor het gebruik van 

het schoolplein (en de omgeving) als lesplek. Dat is niet alleen heel 

leuk, het is ook gezond en goed voor de ontwikkeling van de 

leerlingen. Steeds meer leerkrachten gaan op de Buitenlesdag, maar 

ook op andere dagen in het jaar, met de leerlingen naar buiten. 

                                

 

• Ieder dinsdagochtend van 8.30 tot 9.10 uur komen studenten van het 

Maerlantlyceum weer extra lezen met de kinderen van de groepen 3 

en OG 3/4. 

 

• Woensdag 30 maart deed de school mee aan de landelijke grote 

rekendag. Het thema van de grote rekendag was bouwavonturen. De 

kinderen hebben veel activiteiten gedaan wat te maken heeft met 

bouwen, zoals: tekenen, inschatten, rubriceren, plannen, enz. De 

kinderen hebben vooral hun denkkracht met handvaardigheid 

gecombineerd. Ook hebben ze ontdekt hoe het is om architect te 

zijn, constructeur of bouwer. Het was een groot succes, waarbij de 

kinderen op een leuke manier aan het rekenen waren.  
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Gelieve niet te roken in de buurt van de 

school, dus ook niet onder de ramen van 

de grote gymzaal a.u.b.! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het team wenst iedereen een fijne: 

 

van 25 april t/m 6 mei meivakantie 

 

 

 

 

 

 

• Vrijdag 25 maart konden we eindelijk na twee jaar weer de 

spelletjesmiddag voor de groepen 1 t/m 3 organiseren. Het was een 

prachtige dag en met dank aan alle hulpouders  konden de kinderen 

deze middag genieten van diverse spelletjes. 

                  

• Afgelopen donderdag 31 maart kreeg groep OG 5-6 bezoek van 

Hermine van Helden. Zij is professioneel vertelster van verhalen en 

sprookjes op scholen, bibliotheken en festivals. Ze vertelt verhalen 

niet aan de jeugd, maar ook aan volwassenen. Dit keer heeft ze een 

prachtig Roemeens verhaal verteld over een boer Stan, die met een 

heel slimme list een gevaarlijke draak verslaat. De kinderen hebben 

vol aandacht naar het verhaal geluisterd. Zelfs na enkele dagen 

konden ze het verhaal tot in details na vertellen. Een zeer geslaagde 

middag. Binnenkort zal Hermine weer langs komen om opnieuw te 

komen vertellen.  We kijken er naar uit! 

links: www.verhalenkoffer.nl 

https://boekenschaap.nl/product/stan-bolivan-en-de-draak/ 

             

Studiedagen team schooljaar 2021-2022 

• donderdag 16 juni (groep 1 – 8 vrij) 

• vrijdag 17 juni (peuters en groep 1 – 8 vrij) 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.verhalenkoffer.nl%2F&data=04%7C01%7Chvvliet%40scoh.nl%7Cc2fa71ad79954d44d29508da21ea6260%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C637859587800897505%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xrZtDm7hX6opw7cVyn90sYdZBg0p9JBCmJrwibUrfmg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fboekenschaap.nl%2Fproduct%2Fstan-bolivan-en-de-draak%2F&data=04%7C01%7Chvvliet%40scoh.nl%7Cc2fa71ad79954d44d29508da21ea6260%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C637859587801053718%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=N%2BjeZpMUv53FX4ifVvlWswwpcYdv%2FzkoQgeOcnfeYus%3D&reserved=0
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Gelieve niet te roken in de buurt van de 

school, dus ook niet onder de ramen van 

de grote gymzaal a.u.b.! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het team wenst iedereen een fijne: 

 

van 25 april t/m 6 mei meivakantie 

 

 

 

 

 

 

SCHOOLvakanties 2021-2022 

Meivakantie  25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart+vrije dag 26 en 27 mei 2022 

Tweede Pinksterdag 6 juni 2022 

Zomervakantie  11 juli t/m 19 augustus 2022 

 

In het POS nieuws van mei zullen de schoolvakanties schooljaar 2022-2023 

bekend worden gemaakt. 

 

GOED OM TE WETEN 

TAALCURSUS GOED BETER BEST 

Juf Frederique geeft na de Voorjaarsvakantie op donderdag de taallessen 

weer op school in lokaal 2.9. De cursustijden zijn : 

donderdagochtend van 9 - 11 uur of donderdagmiddag van 12.30 - 14.30 uur. 

Aanmeldformulieren liggen op de administratie. 

Met vriendelijke groeten en tot ziens, juf Frederique van Waardenburg 

 

SCHOOLARTS 

De schoolarts is gevestigd in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Escamp 

in de Bentelostraat 51 en is voor ouders goed bereikbaar.  

T 0800 – 285 40 70 

Nicolette van Dam (schoolarts)  en Katinka Wakker (schoolverpleegkundige). 

SCHOUDERCOM/WhatsApp groep 

Alle informatie gaat via dit email communicatiesysteem.  

Heeft u nog geen account aangemaakt? Diane Messemaker van St Mooi 

(Wijkcentrum) helpt u graag.  

Via de WhatsApp groep krijgt u snel korte informatie, mits u het 

toestemmingsformulier hiervoor heeft ingevuld. 

 

KINDERWINKEL EN WIJKCENTRUM 

Voor meer informatie: 

mdjizani@stekdenhaag.nl 

d.messemaker@wijkz.nl 

 

mailto:mdjizani@stekdenhaag.nl
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Gelieve niet te roken in de buurt van de 

school, dus ook niet onder de ramen van 

de grote gymzaal a.u.b.! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het team wenst iedereen een fijne: 

 

van 25 april t/m 6 mei meivakantie 

 

 

 

 

 

 

BETALINGEN AAN DE P. OOSTERLEESCHOOL 

-Vrijwillige ouderbijdrage: 

De Ooievaarspassen kunnen sinds 1 januari 2021 niet meer worden gebruikt 

voor de betaling van de ouderbijdrage. De Gemeente Den Haag heeft dit stop 

gezet. Wij vragen daarom een vrijwillige ouderbijdrage van 25 euro voor het 

oudste kind en 20 euro voor tweede en volgende kinderen, eenmalig per 

schooljaar. 

De ouderbijdrage graag overmaken op ons bankrekeningnummer  

NL52 ABNA 0890 7873 87 ten name van P. Oosterleeschool. Vermeld bij uw 

betaling altijd de naam van uw kind, de groep en ouderbijdrage. 

Het bedrag wordt gebruikt voor al die leuke extra activiteiten, zoals de 

sportdag afgelopen september, het Sinterklaasfeest en de lunchbox met 

Kerst in december, de spelletjesmiddag gr 1 t/m 3 in maart, het Paasfeest in 

april, de bingomiddag gr 4 t/m 8 in mei en ook dit schooljaar willen wij weer 

spectaculair afsluiten. Het bedrag komt geheel ten goede aan uw kind(eren).  

 

-Vrijwillige bijdrage overblijven: 

In februari 2022 heeft u op papier een factuur gekregen voor betaling van de 

vrijwillige overblijfkosten, hiervan worden nieuwe buitenspeelmaterialen 

aangeschaft en betalen wij de organisatie die meehelpt het overblijven te 

organiseren. Iedere dag bieden zij diverse sportactiviteiten aan. 

50 euro per kind (3de kind is gratis), eenmalig per schooljaar. 

Graag uw vrijwillige bijdrage in de overblijfkosten overmaken op ons 

bankrekeningnummer NL52 ABNA 0890 7873 87 ten name van 

 P. Oosterleeschool. Vermeld bij uw betaling altijd de naam van uw kind, de 

groep en eventueel voor welke termijn u betaalt. 

 

-Bijdrage werkweek groepen 8: 

In mei gaan de kinderen uit de groepen 8 op een driedaagse werkweek naar 

Drenthe. Vergeet uw betaling, eventueel in termijnen, niet over te maken op 

ons rekeningnummer! Ouders hebben hierover de brief reeds ontvangen. 
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Gelieve niet te roken in de buurt van de 

school, dus ook niet onder de ramen van 

de grote gymzaal a.u.b.! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het team wenst iedereen een fijne: 

 

van 25 april t/m 6 mei meivakantie 

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOL MAATSCHAPPELIJK WERK 

De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt ouders, kinderen en 

leerkrachten bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en 

problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie. 

Eefke Hazenbroek werkt bij ons op dinsdag en vrijdag. 

Via de intern begeleider of de leerkracht kunt u met Eefke een afspraak 

maken. Aan schoolmaatschappelijk werk zijn geen kosten verbonden! 

Eefke zit in de kamer naast de administratie. 

 

BUURTBIBLIOTHEEK MOERWIJK (Coornhert Centrum) 

Erasmusplein 87 - Den Haag  

T 070 - 353 63 63  E-mail wateringseveld@dobdenhaag.nl 

Openingstijden maandag, woensdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur 

 
FACEBOOK > Like ons op Facebook 

We hebben een facebook pagina 

 

VakantiepasClub meivakantie 

Er is deze meivakantie weer van alles te doen voor de leden van de 

VakantiepasClub. Het strand of de grachten schoonmaken, speuren naar 

jonge dieren, roeien, naar het theater of spelen in de grootste 

binnenspeeltuin in de regio! 

Ook kunnen kinderen twee bioscoopkaartjes winnen met een leuke selfie of 

actiefoto. Kijk voor deze winactie op onze website bij VakantiePas fotoactie. 

Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op 

via www.vakantiepas.nl. 

Leden van de VakantiepasClub krijgen een digitale nieuwsbrief met meer dan 

20 activiteiten en kortingsbonnen. 

  

  

mailto:wateringseveld@dobdenhaag.nl
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vakantiepas.nl%2F&data=04%7C01%7Chvvliet%40scoh.nl%7C3d668ab98ee64d8c3fde08da1bec9017%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C637853000113432641%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lRlYrq527HdaGPZUtkQ%2BJq5%2FBYQ9MLI1Cql96WAs7N0%3D&reserved=0

