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A G E N D A  

 
Kinderboekenweek  

5 – 14 oktober 
 

Talentenmiddag  
7 oktober 

 
Schoolfotograaf  

11 oktober 
 

Omgekeerde 
Oudergesprekken  

17 oktober  
 

Herfstvakantie 
24 – 28 oktober 

 
 
 
 

 
Beste ouders, verzorgers, 
Het is weer volop herfst, het wordt kouder en we kunnen ons alweer bijna gaan 
opmaken voor de herfstvakantie. Afgelopen weken hebben de kinderen fietslessen 
gekregen van meester Jos, daarnaast zijn de leerlingen voor de First Lego League 
geïnstalleerd en zijn er al verschillende uitjes geweest. Voor deze uitjes wil ik uw 
aandacht vragen, de leerkrachten plaatsen regelmatig oproepjes voor begeleiding. 
Wij hebben uw hulp hard nodig bij deze uitjes, want deze uitstapjes kunnen alleen 
doorgaan met voldoende begeleiding. Bij voorbaat dank.  
 
Voortaan komt de nieuwsbrief elke maand uit in plaats van om de twee weken. Als 
ouder krijgt u al veel berichten vanuit de leerkrachten, dus vandaar dat de 
nieuwsbrief een maandelijks item wordt.  
 

 
 

Regel van de week 
 

Bij binnenkomst in de centrale hal ziet u onze 5 schoolregels hangen. De regel van 
deze week is: 
 

Ik luister naar de ander 
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Horen wat een ander zegt en zien hoe een ander zich voelt. Kijk je wel iemand aan 
wanneer die tegen je praat? Laat je de ander uitpraten of onderbreek je hem of 
haar? Hoe ziet iemand zijn gezicht eruit tijdens het praten met elkaar? Is hij of 
zij boos, blij, verbaasd of verdrietig? Welke signalen zie en hoor je van de 
ander? Echt luisteren is best lastig!  
Dagelijks besteedt de school aandacht aan het luisteren naar anderen. Veel 
misverstanden ontstaan eigenlijk doordat we vergeten wat een ander zegt, of we 
luisteren maar half. Hierdoor kan onduidelijkheid ontstaan. Met allerlei activiteiten 
(lessen, spelletjes, enz.) ondersteunen we het luistergedrag van elkaar. Wij als 
school vinden het belangrijk dat volwassenen hierin het voorbeeld geven door ten 
alle tijde aandachtig naar elkaar (kinderen, ouders, collega’s) te luisteren.   
 
Vanuit het team 
 
Deze week kregen wij het nieuws dat juf Brenda is bevallen van een gezonde zoon! 
Zijn naam is Boaz Senem, moeder en kind maken het goed.  
 
Juf Marian is gelukkig steeds vaker op school aan het werk. Zij werkt nu de 
dinsdagmiddagen, woensdag en daar komt in oktober de vrijdagochtend bij. 
 
Deze week is Maxime bij ons gestart, Maxime is werkzaam bij ‘studenten voor 
educatie’. Dit zijn studenten die affiniteit hebben met het onderwijs en op deze 
manier de school ondersteunen. Samen met Maxime wordt er gekeken waar zij kan 
ondersteunen. Wij zijn heel blij dat zij bij ons gestart is.  
 
Hieronder stelt zij zich voor: 
 
Hallo! Ik ben Maxime Kessels, 24 jaar, en ik ben deze week gestart op de Haagse 
Beek. Ik zal wekelijks (afwisselend een of twee dagen) ondersteuning bieden aan de 
leerkrachten gedurende dit schooljaar. In mijn vrije tijd hou ik van lezen, buiten zijn 
en kook ik graag:) Ik heb heel veel zin om de leerlingen beter te leren kennen en om 
met ze samen te werken! 
 
Vanuit de groepen 
 
Survival-Sportdag Groep 8 
 
Vrijdag 16 september is groep 8 met meester Taco, meester Mark en de moeder 
van Lorena naar Kijkduin gegaan voor de jaarlijkse survival-sportdag. Na een goede 
warming-up met de fiets vanaf school naar Kijkduin- konden de leerlingen meteen 
aan de slag op een klimwand. Sommigen haalden zelfs de top! 
Daarna boogschieten, een survival-parcours afleggen met touwen over een sloot..... 
iedereen bleef zo goed als droog! 
Mountainbiken, diverse uitdagende groepsopdrachten waaronder bouwen met 
bamboestokken en elastiek. Nog een hardloopwedstrijdje, nog een klimparcours en 
tot slot kanovaren. 
Ondanks een paar buitjes een superleuke dag waarbij iedereen goed mee heeft 
gedaan! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LEGOLAND® Discovery Centre Scheveningen 
 
De voorbereiding op de LEGO League voor de selectie vanuit groep 7 & 8 is gestart 
en zoals eerder vermeld staan de eerst weken in het kader van teambuilding. We 
zijn met het LEGO league team naar LEGOLAND gegaan. Samen hebben we het erg 
naar ons zin gehad en we hebben genoten van de activiteiten bij LEGOLAND. We 
hebben een workshop gedaan, we zijn op een treintje gestapt en hebben een film 
in een minibioscoop gekeken. Daarnaast hebben de groepen 7 en 8 elkaar beter 
leren kennen. We hebben een kleine workshop vanuit onszelf gedaan (Meester 
Yassine en Meester Noa), namelijk in de wij-vorm praten i.p.v. in de ik-vorm praten. 
Tot slot hebben de kinderen geleerd om te staan tijdens het spreken om zo te 
oefenen op het presenteren bij de regionale finale in januari. Kortom een dag om 
niet te vergeten. 
 
 

 
 
 
 
Fietsles 
  
De afgelopen 2 weken is er weer gefietst door de leerlingen. Wat een lol en plezier 
hebben we gehad! Vanuit de gemeente komen er 2 gevulde containers met fietsen 
om de fietsvaardigheid van onze leerlingen te verbeteren. De meeste groepen zijn 
ook naar een speeltuin gefietst in de wijk, hoe leuk is dat!! Hoe belangrijk is het ook 
dat iedereen kan fietsen, zeker in een stad als Den Haag. Van belang is wel dat u als 
ouder het fietsen van uw kind blijft oefenen en stimuleren. Bijna alle leerlingen 
kunnen fietsen en daar zijn we blij mee en erg trots op. Goed gedaan allemaal!! 
  
www.denhaagfietst.nl is een leuke site om eens te bekijken. 
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Week tegen Pesten 
 
Deze week was het 'de week tegen pesten'. Natuurlijk bespreken we dit niet alleen 
deze week, maar elk jaar is er een speciale week met een thema. Dit jaar was het 
thema 'Grapje! Moet toch kunnen?! Wanneer is iets een grap en wanneer is het 
plagen en kwets je er een ander echt mee. Ook bij ons op school komt dat 
regelmatig voor. Gelukkig kunnen we er altijd goed over praten. In elke groep is hier 
deze week nog extra aandacht aan besteed. 
Zo ook in groep 1/2. Hier heeft juf Esther het boek 'Grapje!' Daarin wordt Ziva, een 
zebra zonder strepen, al op de eerste schooldag getreiterd door klasgenoot Leeuw. 
De leerlingen van groep 1/2 vonden dit zo zielig voor Ziva dat sommigen er zelfs een 
beetje van moesten huilen. Ook vonden ze het niet aardig en waren ze zelfs een 
beetje boos op Leeuw. Uiteindelijk komt het natuurlijk allemaal weer goed, daar 
waren de leerlingen ook erg blij mee.  
 
 
Kinderboekenweek 
 
Volgende week woensdag start de Kinderboekenweek op woensdag 5 oktober. 
Anderhalve week zal er dus nog meer tijd en aandacht besteed worden aan het 
lezen en het kinderboekenweekthema: Gi Ga Groen!  
Zo zal er in de groepen voorgelezen worden door eigen leerkracht, andere 
leerkrachten en zelfs speciale gastvoorlezers. 
Ook trekken we de natuur in a.d.h.v. speciale leskisten. De leerkrachten zullen u 
binnenkort vragen te helpen bij de begeleiding van deze excursies. Weet u nu al dat 
u graag wilt helpen, geef het aan bij de leerkracht van uw kind. 
Op maandagmiddag 10 oktober hebben we een zeer speciale activiteit: het 
leesalarm. Wat deze speciale activiteit precies inhoudt, zult u t.z.t. vast terug horen 
van uw kind. 
Uiteraard zullen er in de groepen nog vele andere lees-en thema gerelateerde 
activiteiten plaatsvinden. 
Wist u trouwens dat er in deze anderhalve week ook allerlei activiteiten worden 
georganiseerd in onze stad? Via Kinderboekenweek 2022, kinderactiviteiten | 
Kidsproof Den Haag kunt u bekijken welke activiteiten er in Den Haag in de 
Kinderboekenweek plaats zullen vinden. 
 

 
 
Namens het team De Haagse Beek, 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Ihsane Hajjaoui 
Locatiedirecteur 
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