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AGENDA
Maandag 19 september
Studiedag leerkrachten
Leerlingen zijn vrij
Dinsdag 20 september
Prinsjesdag

Beste ouders, verzorgers,
We zijn inmiddels drie weken bezig. Tijd voor de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar! Voor
alle nieuwe ouders, in de nieuwsbrief staan belangrijke zaken over het onderwijs van uw
kind(eren). Daarnaast informeren wij u ook over lopende activiteiten. De nieuwsbrief komt
om de twee weken uit, de eerste week heeft u mijn weekoverzicht ontvangen vandaar dat u
nu pas de eerste nieuwsbrief ontvangt. Alle nieuwsbrieven worden via Social Schools
verstuurd, maar worden ook op onze website gezet.
Regel van de week
Bij binnenkomst in de centrale hal ziet u onze 5 schoolregels hangen. De regel van deze
week is:

Ik let op mezelf
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Je kiest je eigen woorden of de manier
waarop je met je lichaam reageert. Iedereen wordt wel eens boos, maar hoe reageer je
dan? Blijf je rustig? Tel je wel tot 10? Of word je agressief en ga je schelden of vechten.
Ieder kind leert bij ons op school op zichzelf te letten. Elke dag werken we in de klas aan
sociale vaardigheden en oefenen we gewenst gedrag te vertonen.
Vernieuwen schoolplein
Voor de zomervakantie is er een schoolpleinwerkgroep gestart om over aanpassingen op
ons schoolplein na te denken. Leerkrachten en leerlingen mochten wensenlijsten indienen
met toffe ideeën over wat er op het schoolplein zou moeten komen. Van glijbanen tot
springkussens en van trampolines tot panna-veldjes, de gekste en hele goede wensen
kwamen voorbij. De hele wensenlijst is besproken met een firma. Ondertussen is er een
gaaf ontwerp, waarop de werkgroep heeft gereageerd. Het ontwerp is in de klassen aan de
kinderen laten zien. De kinderen reageerden allemaal super enthousiast. Wij houden jullie
op de hoogte. De school en vooral de kinderen kunnen eigenlijk niet wachten op ons nieuwe
plein!!
Lego-lessen & First Lego League
Het nieuwe schooljaar is begonnen. Dit betekent dat de LEGO lessen ook weer van start zijn
gegaan op maandag en donderdag. Dit jaar gaan we aan verschillende competenties werken.
We zullen niet alleen LEGO bouwen en programmeren, maar ook onderzoekjes doen en
presenteren. De school heeft geïnvesteerd in nieuwe LEGO sets om de leerlingen kennis en
inzicht te laten ontwikkelen over onderwerpen uit hun leefwereld. Verder hebben we een
team samengesteld die we de school willen laten vertegenwoordigen in de LEGO league. Deze
leerlingen zitten in groep 7 en 8. Wij willen jaarlijks mee gaan doen aan de Lego League, dit
betekent dat de andere groepen vanzelf aan de beurt komen als zij in de bovenbouw zitten.
We gaan elke woensdagmiddag ons voorbereiden op het evenement dat in januari zal

plaatsvinden. Naast onze school doen vele andere scholen in de regio Den Haag ook mee. Om
een hecht team te creëren met leerlingen uit verschillende leerjaren, zullen we werken aan
teambuilding. We zullen updates blijven geven dus blijf vooral op de hoogte via de
nieuwsbrief. Daarnaast hebben wij een nieuwe Lego-meester. Hieronder stelt hij zich voor:
Beste ouders, verzorgers,
Ik ben meester Noa, 33 jaar en ruim 10 jaar werkzaam in het onderwijs. De afgelopen jaren
heb ik op verschillende scholen les gegeven. Ik richt mij vooral op de 21 e eeuwse
vaardigheden en geef lessen zoals: muziek, science, techniek, mediawijsheid, fotografie en
film.
Dit schooljaar kom ik namens MEHR de Lego-lessen en Lego-league lessen verzorgen op de
Haagse Beek. Dit doe ik samen met mijn collega Yassine die vorig jaar hier is begonnen.
Zowel de kinderen als ik hebben er ontzettend veel zin in.

Zwemmen
Vanuit school hebben wij gekeken naar de mogelijkheden voor een sportdag in het
zwembad voor de bovenbouw. Helaas kwamen wij gaandeweg het proces erachter dat veel
kinderen nog geen zwemdiploma hebben. Dit betekende voor ons dat wij onze school niet
konden aanmelden voor deze ‘sportdag in het water’. Vandaar ook dat wij het onze plicht
vonden om het belang van zwemlessen te benoemen. Wij zien gelukkig dat veel leerlingen
op zwemles zitten en bezig zijn voor hun zwemdiploma, maar veel leerlingen ook niet.
Ouders die in het bezit zijn van een Ooievaarspas kunnen zelfs 100 procent vergoeding
krijgen voor de zwemlessen, zie onderstaande link.
https://ooievaarspas.nl/aanbiedingen/zwemles-voor-het-zwem-abc-survival-envoz/

Namens het team De Haagse Beek wens ik u een heel fijn weekend toe!
Met vriendelijke groeten,
Ihsane Hajjaoui
Locatiedirecteur

