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Vakantie activiteiten 

Schooljaar 

Schoolkamp groep 8 en museonles 

Vanochtend zijn de leerlingen van groep 8 naar het Museon ge-
weest. Ze hebben daar de voorbereidende les voor het school-
kamp van komende week gehad.  

Maandag 17 februari a.s. vertrekken zij van school naar Wilhel-
minaoord voor hun kampweek. Zij zullen daar samen zijn met de 
leerlingen van de Rosaschool. Op vrijdag 21 februari rond 14.30 
uur zijn zij weer terug op school. Zij gaan naar het kamphuis van 
de gemeente Den Haag in Wilhelminaoord in Drenthe. Daar zullen 

zij genieten van een volledig verzorgd schoolreisje door medewerkers van de gemeente Den 
Haag. Wij wensen hen heel veel plezier de komende week. Let voor een impressie op het fo-
toscherm in de hal.  

 Welk fruit eet uw kind de komende week op school? 

In de voorjaarsvakantie zijn er in diverse Haagse zwembaden va-
kantie-activiteiten voor kinderen. Informatie hierover vindt u op 
de websites van de diverse zwembaden (de Blinkerd, de Houtza-
gerij, zwembad Zuiderpark, de Waterthor en zwembad Over-
bosch). Ook het Hofbad is in de vakantie open voor vrij zwem-
men. Zie voor informatie op website  https://www.denhaag.nl/nl/
in-de-stad/sport/zwembad-het-hofbad/openingstijden-
voorjaarsvakantie-zwembad-het-hofbad.htm van de gemeente 
Den Haag. 

 

Volgende week krijgen de kinderen op school appel, worteltjes (waspeen) en 
een heerlijk gezonde kiwi uitgedeeld.  

Voorjaarsvakantie en de weekendschool 

Op vrijdag 21 februari om 14.45 uur begint voor alle leerlingen de voorjaarsvakantie. De 
voorjaarsvakantie duurt één week. We zien alle kinderen op maandag 2 maart weer terug 
op school. Op zaterdag 15 februari is de laatste weekendschool tot aan de voorjaarsvakan-
tie. Op zaterdag 22 februari is er GEEN weekendschool.  

Rapportgesprekken 

Deze week hebben de rapportgesprekken op school plaats ge-
vonden. Als het goed is zijn alle rapporten met de ouders be-
sproken. Rapportgesprekken zijn verplicht op onze school. Wan-
neer u geen gesprek heeft gevoerd vraag ik u dringend om als-
nog een afspraak te maken met de leerkracht(en) van uw kind
(eren). Wanneer geen gesprek is gevoerd geven wij het volgen-
de rapport niet van te voren met uw kind mee naar huis. 

Het rapport moet uiterlijk vrijdag 21 februari weer op school in-
geleverd zijn. Wij vragen u allen daar zorg voor te dragen. Het 
moet ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind. Alvast 
hartelijk dank. 
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Op donderdag 20 februari is de volgende vergadering van de medezeg-
genschapsraad. Deze vergaderingen zijn openbaar. De vergadering vindt 
plaats in ons schoolgebouw en start om 18.30 uur. In de medezeggen-
schapsraad zitten drie ouders namens de geleding ouders en drie perso-
neelsleden namens de geleding personeel. De notulen van de vergade-
ringen van de medezeggenschapsraad worden na afloop van vergaderin-
gen gepubliceerd op de website van onze school www.obsypenburg.nl 

Wij wensen iedereen een  heel fijn weekend toe! 

Vergadering medezeggenschapsraad 

Op zaterdag  15 februari 
is de weekendschool van 
09.30-12.00 uur. Deuren 
openen om 09.25 uur.  
Op zaterdag 22 februari 
is er geen weekend-
school!!! 

Vrijwillige ouderbijdragen 

Na de voorjaarsvakantie gaat de derde brief uit voor de 
laatste termijnbetaling van de vrijwillige ouderbijdragen 
voor het schooljaar 2019-2020. Het te betalen bedrag is 
60 euro per leerling. Sommige ouders betalen in termij-
nen en anderen betalen alles in één keer. Inbegrepen zit 
de betaling van het schoolreisje voor dit schooljaar en  
het uitje van groep 8 naar het Anne Frankhuis in Amster-
dam. Wanneer u een Ooievaarspas heeft, kunt u deze op 
school laten scannen. Wij ontvangen van de gemeente 
Den Haag dan per schooljaar een bedrag van 50 euro als 
bijdrage aan de ouderbijdragen voor uw kind(eren). De 
ouderbijdrage van dat schooljaar is dan voor uw kind gro-

tendeels betaald. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 11 INGB 
0000157156 tnv OBS Ypenburg, o.v.v de naam van uw kinderen en ouderbijdrage school-
jaar 2019-2020. Alvast hartelijk dank.  


