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Schooljaar 2019-2020 

13-12-2019 

Nieuwsbrief-14  

Briza muziektheater  “Alle hens aan dek”. 

Schooljaar 

Kerstdiner op school op donderdag 19 december 

Op donderdag 19 december vieren wij met alle leerlingen van OBS 
Ypenburg en alle peuters van peuterspeelzaal Up samen ons jaarlijk-
se kerstdiner. ‘s Ochtends hebben de leerlingen gewoon school. Om 
12.00 uur is de school uit en zijn alle leerlingen vrij. Om 17.00 uur 
verwachten wij iedereen dan weer terug op school voor ons geza-
menlijke kerstdiner. Dat start om 17.15 uur. Alle ouders gaan om 
17.15 uur naar huis. Vanaf 18.15 uur zijn alle ouders weer welkom 
om, onder het genot van een drankje, in de grote hal een hapje mee 
te eten. Vanaf 18.30 uur mag u dan uw kind(eren) weer ophalen in 
de klas. Het is niet de bedoeling dat ouders om 18.15 uur voor het 
lokaal van hun kind gaan staan.  

 Kerstvakantie en studiedag op maandag 06-01-2020 

Op maandag 9 december j.l. was er voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 5 een voorstel-

ling van Briza muziektheater in de speelzaal bij ons op school. Briza speelde “Alle hens aan 

dek”. In dit nieuwe programma brengt de Briza-bemanning verhalen, melodieën en zeelie-

deren van Scheveningers, Hagenezen en alle andere culturen die hier in de loop der tijden in 

onze stad zijn aangespoeld. Briza laat zien en horen dat de verschillende culturen  naast el-

kaar kunnen schitteren! In deze muzikale meedoe-voorstelling worden de senioren en kin-

deren opnieuw meegenomen op een wereldreis in eigen stad aan de hand van zee- en wa-

terliedjes uit o.a. Ierland, Engeland, Polen, Egypte en Scheveningen.  

  

Op vrijdag 20 december om 12.00 uur start de Kerstvakantie. Alle leer-
lingen zijn die dag om 12.00 uur uit. De school is vanaf dat moment ge-
sloten. Wij starten pas weer op dinsdag 7 januari 2020.  

Op maandag 6 januari is er een studiedag voor de leerkrachten. Die dag 
zijn alle leerlingen nog gewoon vrij en is de school nog de gehele dag 
gesloten voor de leerlingen.   

Ooievaarspas scannen op school 

 

Wanneer uw zoon/dochter beschikt over een Haagse Ooievaarspas, dan kunt u deze pas op 
school komen laten scannen. Dat moet u ieder schooljaar opnieuw doen. Vanuit de gemeen-
te Den Haag krijgt onze school, direct na het scannen van de pas, 50 euro voor het school-
jaar overgemaakt. Hiermee is al een flink deel van het bedrag van de ouderbijdrage betaald. 
Er resteert voor u ouders dan  nog slechts een te betalen bedrag van 10 euro per kind.  



 

 

Nieuwe VSD activiteit Djembé trommelen voor de groepen 5 en 6 

Op zaterdag 21 december stopt de weekendschool 2019. Dat is 
de laatste keer van 2019. Alle ouders van de leerlingen van de 
groepen 6, 7 en 8 hebben begin van deze week vis MSI een brief 
ontvangen om weer in te schrijven voor de weekendschool voor-
jaar 2020, want de gemeente Den Haag heeft ons inmiddels la-
ten weten de subsidie ook voor 2020 weer beschikbaar te stel-
len. Ook hebben alle leerlingen een papieren versie van de brief 
mee gekregen. In 2020 is er weer ruimte voor nieuwe leerlingen 
om in te stromen in de weekendschool. Kinderen die momenteel 
al deelnemen aan de weekendschool hebben voorrang. Ook kin-
deren van de Prinses Catharina Amaliaschool en van De Noten-
kraker doen weer mee. Er kunnen in totaal 30 leerlingen ge-
plaatst worden. Vol=Vol. Dus als u uw zoon/dochter op wilt ge-
ven, moet dat asap gebeuren door het ingevulde strookje op school in te leveren.  

Na de kerstvakantie start er een nieuwe VSD-activiteit voor leerlingen 
van de groepen 5 en 6, n.l “Djembé trommelen”. Wat gaan we doen: 
Houd uw kind van ritme? Vind uw kind het leuk om met anderen mu-
ziek te maken?  Trommel er op los tijdens deze muzikale lessen. Uw 
kind leert de juiste techniek om de djembé te spelen zoals een Bas, een 
Toon en een Slap. Je leert ritmes, melodieën en solo’s spelen en het 
vinden & creëren van variaties om toe te passen tot een rijk polyrit-
misch geheel. Wat is dat Polyritmisch? Dat leren de leerlingen op deze 
cursus! Iedereen heeft de brief per MSI ontvangen. U kunt inschrijven 
door het, volledig ingevulde, strookje op school in te leveren.  

Vakantiepas Club Kerstvakantie Den Haag 

Weekendschool 2020 

Volgens de weermensen wordt december dit jaar zachter en natter dan normaal. Dus een 
witte kerst, daar hoeven we niet op te rekenen. Gelukkig hebben we geen sneeuw nodig 
voor een leuke kerstvakantie, want de VakantiepasClub heeft weer een gevarieerd pakket 
activiteiten met speciale VakantiepasKorting voor de leden. 

Bij Cool Event Scheveningen kan worden geschaatst of genoten van de Magische IJsbeel-
den. Dan nog even door naar De Pier voor een heerlijke pannenkoek. Alvast de sfeer van 
Oud & Nieuw proeven? Dat kan met de oliebollen van Vermolen. Bekijk deze en alle andere 
activiteiten op vakantiepas.nl. Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub? Geef het 
dan gratis op via vakantiepas.nl en maak meteen gebruik van de kortingen. Vakantiepas-
Clubleden krijgen twee weken vóór elke schoolvakantie een e-mail met kortingsbonnen en 
een link naar de activiteiten. 

Een heel fijn weekend voor iedereen! 


