NIEUWSFLITS
32e jaargang / Nummer 2 / 12 september 2016
Gaffelstraat 85 * 2584 SJ Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl
___________________________________________________________________________________

Agenda
Belangrijke data
wo
ma
di
wo
do
za
wo
vr

14.09.2016
19.09.2016
20.09.2016
21.09.2016
22.09.2016
24.09.2016
28.09.2016
30.09.2016

Start lotenverkoop Jantje Beton
Margedag – alle leerlingen vrij
Prinsjesdag – school gesloten
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
Vredesloop
Einde lotenverkoop Jantje Beton
Uiterste betaaldatum Ouderbijdrage

Van de Directie
Informatieavonden
De afgelopen week vonden op school de algemene ouderavond, de informatieavond voor de groepen
1/2 en de kijkavond voor de groepen 3 t/m 8 plaats. Ook dit jaar was er op beide avonden weer een
grote opkomst. We zijn als school erg blij met de grote interesse en betrokkenheid van de ouders.
De kijkavond voor de groepen 3 t/m 8 vond voor het eerst volgens een nieuwe opzet plaats, de
leerlingen vertelden hun ouders over het werken in de groep en lieten gemaakt werk zien. In alle
groepen waren de leerlingen druk en enthousiast aan het vertellen, wij waren erg trots op de
zelfstandigheid waarmee ze dit deden.
Op de algemene ouderavond is een presentatie gegeven over de koers van de school en de doelen uit
het schoolplan voor de komende jaren. Ook is de nieuwe methode voor sociaal-emotioneel leren, De
Vreedzame School, geïntroduceerd. De komende tijd zult u over deze onderwerpen regelmatig
informatie ontvangen. Beide presentaties vindt u in de bijlage.

Extra aanbod naschoolse activiteiten
Deze week gaan de naschoolse activiteiten van start die door de school voor de kinderen zijn
georganiseerd. Voor alle activiteiten was veel animo, voor de cursussen Engels en koud koken waren
er zelfs meer aanmeldingen dan plaatsen. Deze cursussen zullen worden herhaald in de tweede helft
van het schooljaar.

Groepsmail en Nieuwsflits
De Nieuwsflits zal ook dit jaar weer tweewekelijks aan alle ouders verstuurd worden. Vanaf dit
schooljaar zal daar 1 x in de 6 weken een Nieuwsbrief over de Vreedzame School als bijlage worden
toegevoegd met informatie over de invoering, de lessen en het thema van het nieuwe blok.
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Ook zult u van de groepsleerkracht(en) van uw kind weer informatie over de groep ontvangen via de
mail. De groepsmail zal verstuurd worden volgens de volgende frequentie:
- De groepen 1/2: 1 x in de 2 weken;
- De groepen 3 t/m 5: 1 x in de 3 weken;
- De groepen 6 t/m 8: 1 x per maand

Luizen werkgroep
We zijn erg blij met de ouders die regelmatig in de groepen komen “luizen pluizen”. Regelmatig
controleren is een belangrijke taak! Dit schooljaar zoeken we nog een coördinator voor de
luizenwerkgroep en ouders om te helpen. Aanmelden kan bij Babette Lucas, b.lucas@hetvolleleven.nl.
Blijft u thuis ook goed opletten en kammen?

Van de Overblijfcommissie
Overblijfformulier
Nog niet alle ouders hebben doorgegeven of zij hun kind(eren) laten overblijven. Wij willen u nogmaals
verzoeken het overblijfformulier in te vullen (ook als uw kind niet overblijft). Klik hiervoor op de
volgende link: overblijfformulier

Nieuwe overblijfcoördinator groepen 1/2 (2e Mess)
Met ingang van 5 september is Michael Spuij, vader van Jade (5a) en Merlijn (3a), begonnen als
overblijfcoördinator voor de groepen 1/2. Michael zal op de 2e Mess het team van vaste
overblijfouders aansturen en de hulpouders inroosteren.
Michael is bereikbaar op 06 – 10 43 35 82 van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Van de Ouderraad
Ouderbijdrage
Op onze school worden buiten de reguliere schooltijden door actieve ouders en leerkrachten tal van
sfeer verhogende – niet verplichte – activiteiten georganiseerd, waaronder de lampionnenoptocht, sinterklaas, kerstdiner, paasontbijt, disco, zomerfeest, etc.
Veel van deze activiteiten kosten geld, en de kosten daarvan kunnen en mogen vaak niet uit
de reguliere schoolgelden worden betaald. Daarom vragen wij om een jaarlijkse vrijwillige
ouderbijdrage van € 60 per kind. Deze ouderbijdrage wordt voor de helft besteed aan de schoolreis en
voor de andere helft aan de activiteiten die door de ouderraad worden georganiseerd.
Is jouw kind houder van een Ooievaarspas én laat je de Ooievaarspas scannen op de administratie dan
wordt het grootste deel van de ouderbijdrage, te weten € 50, rechtstreeks door de gemeente Den
Haag aan de school betaald en hoeft alleen de resterende € 10 betaald te worden.
In de week van maandag 5 t/m vrijdag 9 september zijn de individuele brieven met nadere informatie
én het betalingsverzoek aan alle leerlingen uitgedeeld. Deze brief is ook als bijlage bij deze Nieuwsflits
bijgevoegd en te vinden op de website www.hetvolleleven.nl (Ouderraad/Ouderbijdrage).

Vredesloop
Onze school doet dit jaar voor het eerst mee met de Vredesloop op zaterdag 24 september 2016. We
merken dat velen nog moeten wennen aan een nieuw evenement zo vroeg in het schooljaar, want het
aantal renners van onze school is nog veel lager dan vorige jaren bij de CPC. Daarnaast zullen vast heel
veel leerlingen alleen willen meedoen met de 1 km-Westbroekparkrun in maart. Er rennen ongeveer
50 leerlingen mee met de 1,5 km en ongeveer 40 met de 2,5 km tijdens de komende Vredesloop.
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De renners krijgen binnenkort (waarschijnlijk in de week voorafgaand aan 24 september):
startnummer(s), eventuele coach-startnummer(s), veiligheidsspelden, een schoolshirtje te leen en een
brief met meer informatie met tijden, locatie, etc.
Informatie is ook te vinden op www.vredesloopdenhaag.nl

Jantje Beton Loterij
De leerlingen van groepen 5 t/m 8 doen weer mee met de lotenverkoop voor de Jantje Beton Loterij.
De loterij
Je zoon of dochter ontvangt daarom op woensdag 14 september 2016:
 een lotenboekje met 10 machtigingsformulieren
 een instructie voor de ouders/verzorgers.
Loten verkopen
We hopen dat jouw kind op pad gaat en zoveel mogelijk loten - à € 3,00 - aan familie / buren /
vrienden en kennissen verkoopt. Wanneer een lot wordt verkocht geeft je kind een bedankbriefje af
en ontvangt hiervoor een ingevulde machtiging. De ingevulde machtigingsformulieren blijven in het
lotenboekje zitten. Geen contant geld dus. De opbrengst komt voor de helft ten goede aan ons eigen
nieuwe schoolplein bij de nieuwbouw en voor de andere helft aan speelterreinen voor arme
kinderen. Dus des te meer loten je verkoopt, des te blijer iedereen er van wordt.
Prijzen
In de Jantje Beton Loterij maakt iedereen kans op mooie prijzen! Allereerst natuurlijk onze school zelf,
omdat we 50% van de opbrengst zelf mogen besteden, maar ook je kind, zijn/haar klas en natuurlijk de
lotenkopers maken kans op mooie prijzen. Kijk ook op www.jantjebeton.nl
Alvast enorm veel dank voor al jullie inzet en succes met het verkopen van alle loten!

Algemeen
Even voorstellen
"Mijn naam is Chantal Davidse en ik ben werkzaam bij Xtra plus als
schoolmaatschappelijk werker. Ik ga het komende jaar ter vervanging van Margot
den Hollander het schoolmaatschappelijk werk op ‘Het Volle Leven’ overnemen. Ik
zie het schoolmaatschappelijk werk als een belangrijk hulpmiddel vanuit de
basisschool voor de best passende zorg voor uw kind, als daar behoefte aan is. Als
schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten bij
het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken
hebben met school, opvoeding of de thuissituatie. Voor het maken van een
afspraak kunt u contact opnemen met de intern begeleider of met de leerkracht van uw kind. De
gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft.
Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind. Er zijn geen kosten verbonden aan
schoolmaatschappelijk werk. Ik wens u en uw kind een bijzondere plezierige tijd toe op de
basisschool!”

Plastic, blik en karton-afval inzamelen op school
Onze school kan geld verdienen door volle zakken met correct ingezameld PLASTIC, BLIK en DRINKKARTON in te leveren bij Kinderboerderij 't Waaygat aan de Havenkade.
Voorheen werden blik en kartonnen drinkpakken bij het restafval gegooid. Sinds dit jaar gaan blik en
kartonnen drinkpakken samen met het plastic in een en dezelfde afvalcontainer.
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Voor een volle zak afval van 7 à 10 kg ontvangt onze school van de gemeente Den Haag € 1,75 op onze
schoolrekening, dus da’s leuk!
Op alle locaties komt een grote inzamelbak te staan (of staat er al). Leerlingen mogen natuurlijk van
huis ook (het juiste) afval meenemen en zelf in de grote fles in Gaffelstraat of in de grote grijze
vierkante containers stoppen.
Let op: in de bakken mogen alleen onderstaande verpakkingen!!

*PLASTIC:
*BLIK:
*KARTON:

alleen plastic petflessen
conservenblik, frisdrankblikjes, siroopflessen, cupjes van waxinelichtjes
kleine drinkpakjes, literpakken van melk, vla, yoghurt, sappen

Herfstcursus Schoolkunstschaatsen
De Haagse Schaatsschool organiseert voor basisschoolleerlingen op de
donderdagen van 27 oktober t/m 15 december 2016 in de binnenhal van
De Uithof een cursus schaatsen voor beginners en enigszins gevorderden.
De lessen zijn op kunstrijschaatsen. De schaatsen zijn op De Uithof te huur
bij Oomssport op vertoon van een geldige legitimatie.
Van 16.15-17.30 uur leren kids van 4 t/m 12 jaar op een speelse manier
ijssterren te worden.
Kosten (8 weken les inclusief entree met begeleiding):



4 en 5 jaar
6 t/m 12 jaar



met de Ooievaarspas 50% korting!

€ 72,00
€ 76,00

Eerst een proefles? Dat kan op donderdag 27 oktober van 16.15-17.30 uur. Kosten: € 10,00.
(Het bedrag van een betaalde proefles wordt in mindering gebracht bij het volgen van de cursus.)
Aanmelden cursus of proefles? Ga naar www.haagseschaatsschool.nl
Vragen? Mail naar mail@haagseschaatsschool.nl
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