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AGENDA
Maandag 05-10-2020
Groep 5 naar museum
Meermanno
Dinsdag 06-10-2020
Filmdag promotiefilm
SBO De Haagse Beek
Vrijdag 09-10-2020
Groep 7 naar het
Eschermuseum
Vrijdag 16-10-2020
Studiedag, leerlingen
vrij en start
herfstvakantie
(1 week)

- IK LUISTER NAAR DE ANDER Het omgekeerd oudergesprek
Het is binnenkort weer tijd voor het omgekeerd oudergesprek. Hoe wij hier
invulling aan gaan geven hoort ui in de loop van volgende week. Houd u hiervoor
uw MSI goed in de gaten.

De schoolfotograaf
Op dinsdag 3 november komt de schoolfotograaf weer prachtige foto’s maken van
onze leerlingen. Er is helaas dit jaar geen mogelijkheid om met broertjes en zusjes
buiten SBO De Haagse Beek op de foto te gaan i.v.m. Covid19. We hopen hierbij op
uw begrip.

Kaartjes ADO Den Haag–FC Emmen
Op dit moment ligt er bij de administratie nog geld van mensen die vorig schooljaar
kaartjes hadden gekocht voor de wedstrijd ADO Den Haag tegen FC Emmen. Op
vertoon van uw betalingsbewijs kunt u dit geld terugvragen. Geeft u daarvoor het
betalingsbewijs met uw kind mee naar school. Voor vragen kunt u terecht bij Linda
Wielenga van de administratie l.wielenga@sbodehaagsebeek.info of via het
telefoonnummer van de school.

De Kinderboekenweek; En toen...
Op woensdag 30 september is de Kinderboekenweek weer van start gegaan. Het
thema van deze editie is; En toen...Het gaat dus over allerlei zaken die in de
geschiedenis zijn gebeurd. Een aantal juffen heeft de school prachtig versierd met
items uit de geschiedenis en een enorme hoeveelheid leuke boeken. Een aantal
andere juffen en meesters hebben verkleed voorgelezen in de groepen. Ieder jaar
stimuleren we zo de kinderen om meer en vaker een boek te pakken. Lezen is
namelijk niet alleen erg goed voor de ontwikkeling van kinderen, het is vooral ook
ontzettend leuk.

Mijn school info (MSI)
Op SBO De Haagse Beek wordt gewerkt met een platform voor ouders. Dit heet
Mijn School Info, ook wel afgekort met MSI. We merken dat er nog steeds ouders
zijn die niet reageren op de uitnodigingsmail die elke vrijdag verstuurd wordt. Soms
komt dit doordat wij onjuiste emailadressen van u in ons bestand hebben staan.
Wanneer u problemen ondervindt met het aanmaken van een account bij MSI,
neemt u dan contact op met juf Veronique via v.visser@sbodehaagsebeek.info

Week van de Opvoeding
In het kader van de Week van de Opvoeding organiseert de Gemeente Den Haag
twee onlinecursussen, ook wel webinars genoemd. De thema’s van deze webinars
zijn: Welkom in Puberland en Alle Ballen de Lucht in? Hoe dan? In de bijlage vindt u
een flyer met meer informatie hierover.
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