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NIEUWS. van de school

Agenda

Beste ouders en verzorgers,

-27 juni t/m 1 juli > Indien

De laatste week van groep 8 is aangebroken, op vrijdag nemen we definitief
afscheid van hen. Op woensdagavond doen we dit met een afscheidsavond in
theater Dakota waarbij we de eindfilm zullen tonen. Op donderdag gaan zij
op uitje naar Duinrell en vrijdagavond sluiten we af met een barbecue en
disco. Dan is het volgende week de laatste week voor de andere groepen van
de school, die we ook gaan afsluiten met leuke activiteiten. Zorg alvast dat er
een waterpistool in huis is! Ook houden we een silent disco voor alle groepen
in de school en zullen we op vrijdag feestelijk afsluiten.

nodig oudergesprekken
-29 juni > Afscheidsavond gr 8
-30 juni > Uitje groep 8
-1 juli > BBQ en disco gr 8
-5 juli Wisseluurtje in de
middag
-8 juli > School tot 12.00 uur en
rapporten mee naar huis

Er is superhard gewerkt dit schooljaar, waarin we veel last hebben gehad van

Vakanties

Corona, maar waarbij iedereen enorm zijn best gedaan heeft! We hebben
een prachtige eindscore van de eindcito behaald, waarbij 91% van de

-8 juli > 12.00 uur Zomervakantie

leerlingen het 1F niveau heeft behaald en 44% het 1S/2F niveau (het niveau

-23 augustus > start nw schooljaar

wat we minimaal moeten behalen is 85% voor 1F en 32% voor 1S/2F). Trots

Studiedagen

op onze leerlingen!
Voor nu wens ik u allen een hele fijne vakantie!

-maandag 22 augustus > studiedag

Met vriendelijke groet, Mariska Wubben, directeur.

team (peuters en groep 1 t/m 8

NIEUWS. uit het TEAM

vrij)

• Woensdag 29 juni van 12.00 tot 12.30 uur is er weer de weggeeftafel op
het schoolplein.
• Wij gaan afscheid nemen van 6 zeer gewaardeerde collega’s: juf Marianne
gaat wonen en werken in Noord-Brabant, juf Julia gaat wonen en werken
in Gelderland en juf Romy gaat werken op het Voortgezet Onderwijs.
Juf Mariëtte stopt voorlopig als juf wegens privéomstandigheden en juf
Paula gaat haar eindstage op een andere basisschool afronden.
Meester Ward van de Peuterschool gaat, na 18 jaar, Peuterschool
Oosterlee verlaten en volledig werken als coach voor de Peuterscholen.
Wij gaan deze collega’s vreselijk missen, maar wensen hen allen enorm
veel woon/werkplezier en succes toe in hun nieuwe uitdagingen.
• Gelukkig krijgen wij er vier hele fijne collega’s voor terug, te weten juf
Karin Beekman en juf Kitty vd Ende, beide leerkrachten bovenbouw en juf
Kirsten Ubeda en juf Esther Boterhoek, beide leerkrachten onderbouw.
Daar zijn wij enorm blij mee en wensen hen veel succes en werkplezier
hier bij ons op school.
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

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
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NIEUWS. van de peuterschool
Wij hebben babynieuws! Juf Gina is moeder geworden van een prachtige
dochter. Haar naam is Jazzy Ocean. Wij wensen juf Gina en haar partner veel
geluk.
Afgelopen vrijdag hebben wij samen met de groepen 1 en 2 op het
schoolplein een piratenfeest gehouden. Er werd gezongen en gedanst en we
hebben heerlijk gegeten. De peuters hebben het liedje “de papagaaientwist”
gezongen en gedanst. Wat hebben ze het goed gedaan!
Op het peuterplein staan sinds kort de kruiden-pluktuintjes. Samen met
ouders en kinderen uit de buurt zijn de plantenbakken geverfd en gevuld met
verschillende kruiden. U kunt, bij het ophalen van uw kind, een bosje verse
kruiden komen plukken. Het is voor iedereen, dus houd het bosje klein. Ook
de ouders van kinderen op de basisschool kunnen hier gebruik van maken.
Houd het plein wel schoon en netjes. Om 15.00 uur wordt het hek gesloten.
Donderdag 7 juli gaan we met alle peuters en hun ouders/begeleiders naar
de speeltuin in het Zuiderpark. We verzamelen om 8.45 uur en wandelen dan
gezamenlijk naar de speeltuin. Om 11.30 uur kunt u uw kind mee naar huis
nemen.
Vrijdagmiddag 8 juli zijn alle peuters vrij. Wij zien jullie graag terug op
dinsdag 23 augustus. Fijne zomer gewenst van het peuterteam.

kruidentuintjes

Het team van de P Oosterleeschool en
het team van Peuterschool Oosterlee
wensen iedereen een fantastische
zomervakantie toe!
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NIEUWS. uit de groepen
• De kinderen van groep 2 zijn dit jaar heel enthousiast bezig geweest
met Schrijfdans. Ze kunnen bijvoorbeeld zelfs al de cijfers 1 t/m 10
schrijven en namaken met klei! Dat is fijn als ze in groep 3 beginnen
met rekenen. Hard gewerkt groep 2! En veel plezier en succes in
groep 3! Juf Petra

• Afgelopen donderdag zijn de jongens en meiden uit groep 8 bij de

Haagse Schoolsport Olympiade (HSSO) geweest. Dit is een sportdag
waar alle scholen in Den Haag hun eigen groep(en) 8 voor mogen
opgeven. In totaal doen op deze dagen zo’n 3000 kinderen mee. Ze
hebben een hele warme, maar gezellig dag gehad. Zo moesten zij
atletiek onderdelen, samenwerkingsspellen, zaalsporten en zelfs een
puzzel- en eetproef doen. Dit hebben zij super goed gedaan!

• In de groepen 1 en 2 is het thema Vakantie en Piraten in volle gang. In
de klas worden piratenboten gebouwd en met de schatkaart gaan we
op zoek naar de schat. Ook hebben we samen geleerd hoe je stap
voor stap een piraat kunt tekenen.
Het team van de P Oosterleeschool en
het team van Peuterschool Oosterlee
wensen iedereen een fantastische
zomervakantie toe!
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• Samenleesdagen > Ook dit jaar doen we mee met de actie "Geef een
boek cadeau."
Alle kinderen krijgen uiteindelijk een boek mee naar huis.
De groepen 1-5 krijgen het prentenboek ‘Ik zou wel een kindje lusten’ en de
groepen 6-8 het boek ‘Het Achterhuis van Anne Frank’.
Zoals gezegd gaan de boeken uiteindelijk mee naar huis, waar ze hopelijk
naast de boeken van vorig jaar, in de boekenkast komen te staan (nadat ze
zijn uitgelezen natuurlijk).
We delen de boeken uit op maandag 27 juni. Alle juffen en meesters gaan de
dagen erna samen met de kinderen het boek lezen.
Op dinsdag 28 juni houden we een voorleesontbijtje, waarin de boeken
worden geïntroduceerd en er alvast een stuk uit kan worden voorgelezen.
Voor de kinderen zal er iets van een eierkoek, een appel en een beker melk
worden verzorgd.

SCHOOLvakanties 2021-2022
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 (peuters en groep 1 – 8 vrij)
-vrijdag 21 oktober 2022 (groep 1 – 8 vrij en ’s middags peuters vrij)

Het team van de P Oosterleeschool en

-dinsdag 21 februari 2023 (groep 1 – 8 vrij en ’s middags peuters vrij)

het team van Peuterschool Oosterlee

-woensdag 17 mei 2023 (peuters en groep 1 – 8 vrij)
-donderdag 15 juni 2023 (groep 1 – 8 vrij)
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Extra vrije middagen groep 1 t/m 4 en
thuiswerken groep 5 t/m 8
Donderdag 20 oktober
Maandag 7 november
Vrijdag 18 november
Maandag 5 december

Dinsdag 7 februari
Vrijdag 24 februari
Dinsdag 21 maart
Donderdag 6 april

Dinsdag 16 mei
Vrijdag 9 juni

Leerlingen van groep 1 t/m 4 krijgen 10 extra middagen vrij in het jaar, zij
maken ruim voldoende schooluren. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8
krijgen 10x een thuiswerkmiddag waarbij zij thuis aan digitale opdrachten
moeten werken. Deze 10 middagen krijgen de leerkrachten administratietijd
om de werkdruk te verlagen. De school is dan dicht vanaf 12.00 uur.

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

Het team van de P Oosterleeschool en
het team van Peuterschool Oosterlee
wensen iedereen een fantastische
zomervakantie toe!
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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 2022-2023
-Vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023:
Wij vragen 25 euro per kind, 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 2022-2023:
Wij vragen 50 euro per kind (3de kind is gratis), eenmalig per schooljaar.
De overblijfkosten 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 overblijfkosten.
Van uw bijdrage worden nieuwe buitenspeelmaterialen aangeschaft en
betalen wij de organisatie die meehelpt het overblijven te organiseren.
Iedere dag bieden zij diverse sportactiviteiten aan.
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zomervakantie toe!
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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

ACTIVITEITEN IN DE KINDERWINKEL
Bijna zomervakantie! In de
vakantie biedt De Kinderwinkel
nog 2 geweldig leuke weken:
Allereerst het Zomerkamp (LET
OP: er zijn nog 10 plekken vrij
dus reageer snel en zorg dat je inschrijfformulier bij ons ingeleverd is!!)
Van 11 juli t/m 15 juli gaan we weer ergens in Nederland op kamp. We
slapen in een groot kamphuis en doen veel buitenspellen. Ook een
speurtocht, fietstocht, vossenjacht, dagje zwemmen, spooktocht en
natuurlijk een bonte avond staan op het programma. Voor alle kinderen in
Moerwijk van 6 t/m 12 jaar, zolang ze op de basisschool zitten. Inschrijven
kan tot 6 juli bij meester Niels (06 451 13 686) of juf Monique (06 580 70
042). Kosten zijn € 55,- of € 35,- met een ooievaarspas. Bij meerdere kinderen
uit 1 gezin krijg je € 7,50 korting per kind.

Het team van de P Oosterleeschool en
het team van Peuterschool Oosterlee
wensen iedereen een fantastische
zomervakantie toe!
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Van 16 t/m 20 augustus hebben we onze startweek van het nieuwe seizoen.
16 augustus
11:00 – 12:30 uur: Godly Play, een mooi verhaal met lunch voor kinderen
van 4-10 jaar
13.00-16.00 uur: Spelletjesmiddag in het Zuiderpark voor kinderen van 4-12
jaar, georganiseerd door de Kinderraad van de P. Oosterleeschool
17 augustus
11:00 – 12:30 uur: Godly Play, een mooi verhaal met lunch voor kinderen
van 4 – 10 jaar
14:00 – 16:00 uur: Bootcamp voor kinderen van 7 – 10 jaar
18 augustus
11:00 – 12:30 uur: Godly Play, een mooi verhaal met lunch voor kinderen
van 4 – 10 jaar
16.00 uur- 19.00 uur: Roti maken en eten voor de tieners van 11-16 jaar
20 augustus
12:30 – 15:30 uur: Een groot startfeest van het seizoen in onze binnentuin.
Met springkussens en Oudhollandse spellen voor jeugd van 4 – 16 jaar
Monique Djizani
kinderwerker
Kinderwinkel | Ste k - v oo r st ad e n
ke r k
Van Baerlestraat 113-115, 2533 LK, Den Haag
T 070 318 16 80 | M 06 580 70 042
W www.kinderwinkeldenhaag.nl

Het team van de P Oosterleeschool en
het team van Peuterschool Oosterlee
wensen iedereen een fantastische
zomervakantie toe!
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Donderdag 30 juni krijgen alle kinderen een vakantiepas mee naar huis!
Happy als je danst? Ga dan op de eerste dag van de zomervakantie met de
kinderen naar de gratis, swingende muziekvoorstelling van BANWAKABOOM
en kinderdisco in het Zuiderparktheater. Daar vieren VakantiePas en het
VakantiePark samen met kinderen en hun begeleiders het begin van een
prachtige zomervakantie vol activiteiten.
50.000 VakantiePassen worden voor de zomervakantie uitgedeeld op de
scholen, dus reserveer snel, want vol=vol!
In de VakantiePas staan meer dan 90 activiteiten, veel gratis maar altijd met
korting. Dit jaar zijn er extra veel buitenactiviteiten. Maar ook musea,
creatieve workshops, vogels en vlinders kijken, speurtochten, winkeltje
spelen, leren surfen en skaten, pannenkoeken eten…noem maar op, het
staat er in. Heeft je kind drie activiteiten gedaan? Dan kan het op
verschillende plekken in de stad een gratis ijsje halen.
Daarnaast zijn er ook fantastische prijzen te winnen, namelijk met de hele
klas boomklimmen met de Haagse Boomtoppers of vrijkaarten voor One
Planet. Kijk snel in de VakantiePas voor alle informatie.
De VakantiePas is geldig in de zomervakantie van 9 juli t/m 21 augustus.
Met vriendelijke groet,
Team VakantiePas
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het team van Peuterschool Oosterlee
wensen iedereen een fantastische
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