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AGENDA
Vrijdag 17 september
Groep 8
Survival

We zijn weer begonnen
De eerste week zit er alweer op. De kinderen zijn goed gestart en in alle klassen wordt hard
gewerkt. Mijn eerste werkweek op de Haagse Beek zit er ook alweer op. Wat was het fijn om
alle kinderen te ontvangen en alle ouders te zien. Met de meeste ouders heb ik al kennis
gemaakt, ik probeer elke ochtend met een paar ouders kennis te maken. Mocht ik u nog niet
hebben gesproken, kom dan vooral even langs. Ik sta elke ochtend bij de deur om de kinderen
te verwelkomen (behalve op vrijdag). Mocht u een gesprek willen of vragen hebben, dan
kunnen wij altijd een afspraak maken.
Nog even kort voorstellen, mijn naam is Ihsane Hajjaoui en ik ben 37 jaar oud. Ik ben
getrouwd, heb een zoontje van 6 en woon in Leidschenveen. Ik zit alweer 16 jaar in het Haagse
onderwijs. Voor de Haagse Beek werkte ik als teamleider op de Van Ostadeschool in de
Schilderswijk. Daarvoor heb ik 14 jaar in Laakkwartier gewerkt, eerst als groepsleerkracht en
daarna als intern begeleider. Nu dus de stap gemaakt om binnen het SBO als locatiedirecteur
aan de slag te gaan. Voor mij een prachtige uitdaging om samen met de algemeen directeur,
het team, de leerlingen en u keihard te werken aan het best mogelijke onderwijs op de Haagse
Beek. Ik hoop op een mooie samenwerking en vooral een gezond schooljaar.

Schooltijden
De schooltijden zijn voor alle groepen weer in de oude glorie hersteld. Voor alle duidelijkheid
zetten wij deze nog een keer op een rijtje voor u:
Lesdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Inloop / Start
08.30 uur
08.30 uur
08.30 uur
08.30 uur
08.30 uur

Eindtijd
15.00 uur
15.00 uur
12.30 uur
15.00 uur
15.00 uur

Op alle dagen gaan om 08.30 uur de deuren open. In de onderbouw mag u als ouder nog even
meelopen naar de klas. In de bovenbouw was dit alleen in de eerste week van het schooljaar
het geval. Om stipt 08.45 uur beginnen de lessen en vragen wij u als ouder om de school te
verlaten.
Bij het ophalen vragen wij u om buiten het hek te wachten en zeer zeker niet in de auto te
blijven zitten en uw kind te roepen. De verkeerssituatie laat dit echt niet toe. Alle groepen
komen met de leerkracht naar buiten om samen met u als ouder de veiligheid van de kinderen
te waarborgen.

Buren
Ons is gevraagd om het volgende onder uw aandacht te brengen:
Bij het halen en brengen van de kinderen worden met enige regelmaat fietsen, bakfietsen e.d.
geparkeerd tegen de zwarte schutting van onze buren. Helaas ondervinden zij hier hinder en
schade van. Gelieve dan ook uw rijwiel niet meer tegen deze schutting te stallen.
Dank u wel.

Juiste gegevens
Voor ons als school is het erg belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente
contactgegevens. Is uw adres, telefoonnummer of emailadres veranderd? Geeft u dat dan
direct door aan onze administratie via l.wielenga@sbodehaagsebeek.info of per telefoon op
nummer 070-3237234.

