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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 

-30 mei t/m 3 juni > ouders 

welkom in de school 

-2 t/m 10 juni > CITO E toetsen 

-24 juni Zomerfeest 

-27 juni t/m 1 juli > indien 

nodig oudergesprekken 

-29 juni > Afscheidsavond gr 8 

-30 juni > Uitje groep 8 

-1 juli > Bbq en disco gr 8 
 

Vakanties 
 

-6 juni >  2de Pinksterdag 

-8 juli > 12.00 uur Zomervakantie  

 

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 zes weken voor de zomervakantie zijn aangebroken. Deze week 

starten de groepen 3 t/m 6 met de cito toetsen, groep 7 is al gestart met de 

entreetoets. Het is van groot belang dat vanaf as donderdag 2 juni de 

kinderen niet onder schooltijd naar een tandarts of dokter gaan, omdat 

anders de toets ingehaald moet worden. De toetsen duren tot volgende 

week vrijdag 10 juni. 

Afgelopen week zijn de leerlingen van groep 8 op werkweek geweest en wat 

was het leuk! Zelf ben ik op dinsdag en woensdag langs geweest en genoten 

van de activiteiten, de gezelligheid en het samenzijn. Een mooie herinnering 

voor hen aan de basisschool.  

In de komende weken staan er nog een aantal activiteiten op de planning: 2 

studiedagen op 16 en 17 juni, het zomerfeest op 24 juni (voor alle ouders en 

kinderen), een feestdag voor de hele school, het afscheid van groep 8 in het 

theater en op school en het wisseluurtje met de nieuwe juf/meester. 

We hebben de formatie voor komend schooljaar nog niet helemaal rond, 

deze week en volgende week voeren we nog een aantal gesprekken met 

kandidaten. Hopelijk kan ik u over 3 weken meer vertellen. 

Met vriendelijke groet, Mariska Wubben, directeur. 

                       

NIEUWS. uit het TEAM 
• Het zomerfeest vrijdag 24 juni is van 15.00 tot 16.30 uur op het 

schoolplein, met diverse spelletjes voor de kinderen en de ouderraad 

zorgt dat er, tegen betaling, eten, drinken en een ijsje is. 

• Eind juni, op een woensdag van 11.45 tot 12.30 uur, is er weer de 

weggeeftafel op het schoolplein. Datum volgt. 

• Vanaf 17 mei is Bibliotheek Moerwijk geopend in de Twickelstraat 120. Er 

is van alles te doen in de bieb. Je kunt boeken lenen, een krantje lezen 

met een kop koffie, meedoen met een activiteit of voor een vraag komen 

over bijvoorbeeld je computer. In SchOuderCom is de flyer al verstuurd en 

onderaan deze nieuwsbrief vindt u de nieuwe gegevens. 
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Alle kinderen 4 t/m 12 jaar krijgen eind 

van het schooljaar weer de vakantiepas, 

het boekje vol activiteiten met korting! 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS. van de peuterschool  
De spelinloop is weer begonnen. De spelinloop is voor de 

groepen Blauw en Groen op dinsdagochtend van 8.15 uur tot 8.45 uur. 

en voor de groepen Geel, Rood en Paars op donderdagochtend van 8.15 uur  

tot 8.45 uur. 

Tijdens de spelinloop worden verschillende activiteiten aangeboden. De ene 

keer gaan de ouders samen met hun kind knutselen en een andere keer 

wordt een activiteit in de kring gedaan, zoals een spelletje of een liedje met 

een dansje. Het is de bedoeling dat de ouders dit samen met hun kind doen. 

De juffen begeleiden de activiteit. 

Verder verzoeken wij u uw kind af te melden, als hij/zij om wat voor reden 

dan ook, niet naar de peuterschool kan komen. Graag telefonisch  

070 - 388 10 79 of via de app met de reden van afwezigheid. 

We zijn nu drie weken bezig met het thema ‘Bouwen en machines”. De 

kinderen leren op een leuke manier de vormen, kenmerken en functies. Ook 

wordt aandacht besteed aan verschillende gereedschappen en machines. We 

zijn met een aantal kinderen bij de bouwplaats aan de Betje Wolfstraat gaan 

kijken. We hebben daar graafmachines aan het werk gezien en de drilboor 

gehoord. Misschien is het leuk om samen met uw kind af en toe even te gaan 

kijken naar de werkzaamheden. 

 
 

 
 
 
NIEUWS. uit de groepen 

• Winnaars schoolplein parcours midden-en bovenbouw 2022! 

Wij van de leerlingenraad willen de pauzes gezonder en leuker maken door 

meer te bewegen. Zo hadden wij een parcours bedacht met kruipen, 

springen en gooien. Het ging om de snelheid en de drie kinderen die het 

snelst waren kregen een medaille in goud, zilver of brons! Wij zijn heel trots 

op deze kinderen en ze vonden het leuk om te doen. De onderbouw is over 

paar weekjes aan de beurt! De drie medailles liggen al klaar! 

Groetjes, leerlingenraad P.Oosterleeschool 
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Alle kinderen 4 t/m 12 jaar krijgen eind 

van het schooljaar weer de vakantiepas, 

het boekje vol activiteiten met korting! 

 

 

 

 

 

 

 

• Vorige week gingen de groep 8-leerlingen op kamp! We hebben drie 

fantastische dagen in Drenthe achter de rug. We hebben samen veel 

geleerd en ervaren over het leven in de prehistorie. We konden mee 

doen aan allerlei workshops: boogschieten, leer bewerken, brons 

gieten, vuursteen bewerken, aardewerk maken, manden maken, 

enzovoorts. Verder hebben we een grote fietstocht gemaakt en 

hunebedden bekeken. Dan nog de spellen en de spooktocht… Het 

waren drie dagen met veel gezelligheid en weinig slaap, kortom: een 

ervaring die niemand had willen missen. 

                                                   

 

• Woensdag 11 mei mocht eindelijk de bingomiddag weer worden 

georganiseerd voor de groepen 4 t/m 8. Veel kinderen deden mee en 

er waren mooie prijzen te winnen. Er was limonade met wat lekkers. 

En al had je niet gewonnen, iedereen kreeg na afloop een troostprijs. 

Zonder hulp van de ouderraad was deze middag niet mogelijk 

geweest. Ouderraad weer hartelijk bedankt. 
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Alle kinderen 4 t/m 12 jaar krijgen eind 

van het schooljaar weer de vakantiepas, 

het boekje vol activiteiten met korting! 

 

 

 

 

 

 

 

• Woensdag 11 mei werden ook verschillende buitenlessen gegeven. Het 

schoolplein als lesplek! Het is leuk, gezond en goed voor de 

ontwikkeling van de leerlingen. Hier de beleving van groep 1/2C: 

Eindelijk is de lente begonnen en het is heerlijk weer buiten. Dan 

houdt niets ons meer tegen om de zandbak open te gooien! De 

kleuters genieten volop. We verstoppen schatten en zoeken ze, 

graven kuilen en geulen en we zorgen ervoor dat het water de goede 

kant op stroomt. Het is nog best een puzzel om het water van boven 

naar beneden te krijgen. Tijdens het spelen leren we van alles: we 

leren samen spelen, ontwikkelen onze fijne motoriek, leren van alles 

over gewicht en maken kennis met begrippen als hoog/laag, 

donker/licht, snel/langzaam, en nog veel meer. Dus als je peuter of 

kleuter vies thuiskomt …. weet dan dat ze vandaag weer veel geleerd 

hebben op school! 😊 

 

 

• Koningsspelen 2022  

Afgelopen 22 april was het zover. De Koningsspelen waren er weer! Met het 

thema van dit jaar ‘Voel je fit’ zijn we met z’n allen gaan sporten. Zo waren er 

voor de lagere groepen heel veel verschillende spelletjes te spelen en voor 

de hogere groepen is er een sporttoernooi gespeeld. Ook zijn er 

verschillende springkussens en stormbanen geweest waar alle kinderen op 

hebben kunnen spelen. In de ochtend kwam leeuw Lufy de kinderen nog 

even gedag zeggen en veel plezier wensen met het sporten. Mede dankzij de 

hulp van veel ouders hebben we er een mooie dag van kunnen maken.    
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Alle kinderen 4 t/m 12 jaar krijgen eind 

van het schooljaar weer de vakantiepas, 

het boekje vol activiteiten met korting! 

 

 

 

 

 

 

 

Studiedagen team schooljaar 2021-2022 
-donderdag 16 juni (groep 1 – 8 vrij) 

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

 

SCHOOLvakanties 2021-2022 

Tweede Pinksterdag 6 juni 2022 

Zomervakantie  12.00 uur 8 juli t/m 19 augustus 2022 

 

Studiedagen team schooljaar 2022-2023 

-maandag 22 augustus 2022 (peuters en groep 1 – 8 vrij) 

-maandag 19 september 2022 (groep 1 – 8 vrij) 

Data 4 overige studiedagen volgen nog. 

 

SCHOOLvakanties 2022-2023 

Prinsjesdag   20 september 2022 

Herfstvakantie  24 t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie  26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 

Paasweekend  7 t/m 10 april 2023 

Meivakantie  24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart+vrije dag 18 + 19 mei 2023 

Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 

Zomervakantie  10 juli t/m 18 augustus 2023 

 

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 
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Alle kinderen 4 t/m 12 jaar krijgen eind 

van het schooljaar weer de vakantiepas, 

het boekje vol activiteiten met korting! 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

BETALINGEN AAN DE P. OOSTERLEESCHOOL 

-Vrijwillige ouderbijdrage: 

Wij vragen 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).  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mdjizani@stekdenhaag.nl
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Alle kinderen 4 t/m 12 jaar krijgen eind 

van het schooljaar weer de vakantiepas, 

het boekje vol activiteiten met korting! 

 

 

 

 

 

 

 

-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. 

 

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  

Twickelstraat 120 - Den Haag  

T 070 – 218 71 85  E-mail moerwijk@bibliotheekdenhaag.nl 

Openingstijden dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur 

Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur 

 
FACEBOOK > Like ons op Facebook 

We hebben een facebook pagina 

 

  


