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28.09.2016
05.10.2016
05.10.2016 t/m zo 16.10.2016
13.10.2016
17.10.2016 t/m vr 21.10.2016
24.10.2016
01.11.2016
02.11.2016
03.11.2016
8.30-9.30u
04.11.2016

Einde lotenverkoop Jantje Beton
Handbaltoernooi groepen 5 t/m 8
Kinderboekenweek
Viering start nieuwbouw
Herfstvakantie – school gesloten
Margedag – alle leerlingen vrij
Uiterste betaaldatum Ouderbijdrage
Voetbaltoernooi groepen 8
Inloop ouders
Lampionnenoptocht

Van de Directie
Studiedag
Vorige week maandag was er een studiedag voor het team. De ochtend stond in het teken van de
invoering van ‘De Vreedzame School’. Na een terugblik op de lessen die in de eerste weken zijn
gegeven, kwam het nieuwe onderwerp aan bod: we lossen conflicten zelf op. Naast een stukje
achtergrondinformatie ging het team ook zelf met verschillende oefeningen aan de slag. In de
bijgevoegde Nieuwsbrief van De Vreedzame School vindt u meer over informatie over dit onderwerp.
’s Middags heeft het team kennis gemaakt met NPDL: New Pedagogies for Deep Learning. Dit
schooljaar starten wij met dit traject. NPDL valt onder het onderwijsconcept ‘Toekomst Gericht
Onderwijs’. Dit concept richt zich op het wereldwijd ontwikkelen van nieuwe overdraagbare en
duurzame didactische oplossingen die inhoud geven aan “personalized deep learning” voor zowel
leerlingen als leerkrachten. De focus is hierbij gericht op de ontwikkeling van betekenisvolle kennis en
vaardigheden die noodzakelijk zijn om succesvol te functioneren in de toekomstige maatschappij.
NPDL is een wereldwijd partnerschap met als doel nieuwe didactieken te ontwikkelen voor
gepersonaliseerd leren (Deep Learning). Oplossingen waar het lesgeven niet centraal staat maar het
leren. Waar leerlingen ruimte én verantwoordelijkheid krijgen ten aanzien van de organisatie, de
planning en resultaten in het eigen leerproces. Waar met behulp van ICT de ontwikkeling van kinderen
en hun leren automatisch voor leerlingen en leerkrachten in kaart wordt gebracht. Met als resultaat
zinvoller, betekenisvoller, aantrekkelijker en effectiever onderwijs. Op www.newpedagogies.nl vindt u
meer informatie over dit onderwerp.
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Nieuwbouw
Het schoolgebouw is nu volledig gesloopt en eerdaags wordt
gestart met de bouw van onze nieuwe school. Op
donderdagmiddag 13 oktober a.s. wordt dit met de kinderen
gevierd. U ontvangt hier binnenkort meer informatie over.

Ooievaarspas
Indien uw kind in het bezit is van een ooievaarspas, verzoeken wij
u vriendelijk deze voor 15 oktober 2016 te laten scannen bij de
administratie op de Gaffelstraat.

Rioolwerkzaamheden omgeving Gaffelstraat
Vanaf 19 september 2016 t/m juli 2017 vinden in de omgeving van de Gaffelstraat werkzaamheden
aan het riool plaats. Houd u hiermee rekening bij het brengen en halen van uw kinderen.
Voor meer informatie klikt u op: www.denhaag.nl/rioolwerkzaamheden

Van de Overblijfcommissie
Hulpouders gezocht groepen 1/2 (2e Messstraat)
Er is dringend behoefte aan hulpouders die het vaste overblijfteam assisteren bij het overblijven op de
2e Messstraat (groepen 1/2). Als u aangeeft te willen assisteren, wordt u 3-4 keer per jaar
ingeroosterd. Verder ontvangt u een korting van € 45,00 (op jaarbasis) op de overblijfbijdrage.
Wilt u meer informatie of uzelf aanmelden als hulpouder, dan kunt u contact opnemen met
overblijfcoördinator Michael Spuij. Michael is bereikbaar op 06 – 10 43 35 82 van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur of via overblijfouders@gmail.com.

Van de Ouderraad
Kinderen van Het Volle Leven gaan los op Vredesloop
44 kinderen en evenzoveel coaches op de 1,5 kilometer, 39 kinderen en 34 coaches op de 2,5
kilometer: we kunnen wel zeggen dat beide startvakken van de Vredesloop 2016 behoorlijk blauw
gekleurd waren door de fikse afvaardiging van Het Volle Leven tijdens deze memorabele
hardloopwedstrijd.
Het kraampje van Het Volle Leven, bemand
door OR-leden Wendy en Cindy, was al vroeg
in rep en roer om de deelnemende kinderen
en ouders te ontvangen, de tassen in
ontvangst te nemen en natuurlijk de
startnummers hier en daar op te spelden. Na
een optreden van Steffen, een vredeslied én
een praatje van Burgemeester liet de
laatstgenoemde dan eindelijk de luchthoorn blazen en gingen de atleten op de 1,5 kilometer van start.
En gerend werd er! De coaches konden hier en daar het tempo nauwelijks volgen, zo bleek wel uit de
verhalen van uitgeputte ouders. En dan moest de 2,5 kilometer nog beginnen. Hier waren het met
name de bovenbouwers die voor voortreffelijke prestaties zorgden en de coaches al vanaf het begin
hijgend in het stof achterlieten. En hoewel het behoorlijk druk was op het parcours rond de finish, was
het geen moment trekken en duwen, zoals het tijdens de CPC wel eens het geval is. Een prima plan dus
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om de CPC over te slaan, en ook volgend jaar met Het Volle Leven weer te kiezen voor de Vredesloop,
die met Unicef ook een partner heeft waar de kinderen een klik mee hebben.

Doe je best voor Jantje Beton en win een nieuw schoolplein!
Ga jij nog op pad voor Jantje Beton? Dan vragen we je om éxtra hard je best te doen! Want de helft
van het geld dat jij ophaalt, gaat direct in een potje voor het nieuwe schoolplein! Dat betekent méér
speeltoestellen, méér speelmogelijkheden en méér lol. Dus doe je best, we hopen met z´n allen op een
top-opbrengst! Leerlingen van groepen 3 en 4 mogen zich dit jaar aansluiten bij de leerlingen van
groepen 5 tot en met 8. Heb je nog geen verkoopboekje of wil je er meer, loop dan langs bij de
administratie op de Gaffelstraat of neem contact op met de ouderraad: or@hetvolleleven.nl

Van de Vrienden van Het Volle Leven - project schoolplein
Onverwacht succes!
Jeetje wat geweldig! Na onze brief, waarin we aankondigen dat geld nodig is voor een mooi
schoolplein bij de nieuwbouw, komen jullie nu al met waanzinnig leuke ideeën om geld in te zamelen.
Dank hiervoor en ga vooral door!! Want, heb jij ook een goed idee of wil je mee-organiseren, vertel
het ons: info@vriendenvanhvl.nl en organiseer het met je vriend(inn)en, ouders of kinderen. Acties
van groot tot klein worden zeer gewaardeerd! Je kunt natuurlijk ook gewoon een gift doen, doneer
dan op: NL49 INGB 0007 3474 70 t.n.v. Stichting Vrienden van Het Volle Leven.

Hallo Jumbo! Sparen met je boodschappen bon voor onze School
Supermarktketen Jumbo heeft een actie lopen die heet ‘Sparen voor je School’ waarin ze een te
verdelen budget beschikbaar stellen.
Uiteraard doet onze basisschool ook mee. Dit kun je volgen op Jumbo-website
https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/obs-het-volle-leven/
Wij sparen voor de inrichting van ons nieuwe schoolplein. Tijdens de actieperiode ontvang je bij iedere
€ 10,- een schoolpunt met een unieke code bij de deelnemende Jumbo-winkels.
Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kun je heel eenvoudig jouw schoolpunten toewijzen
aan onze basisschool. Help jij mee onze spaardoelen te realiseren? Hoe meer schoolpunten onze
school verzamelt, hoe groter het bedrag dat de school kan besteden aan ons nieuwe schoolplein. Tip:
verzamel ook de bonnen van opa, oma en de buren. Hoe meer, hoe leuker ons schoolplein wordt.

Tromgeroffel
Iedereen is natuurlijk benieuwd waar de teller nu op staat. Tot nu toe (we zijn pas een ruime week
bezig) staat de teller op: € 4.748. Dit is opgebouwd uit particuliere giften van ouders, een paar grote
giften van bedrijven van ouders en de Jantje Beton-opbrengsten van schooljaren 2014-2015 en 20152016 van de ouderraad. Een goed begin. Alle donateurs, bedankt voor jullie support!

Kritische noot
Volledig terecht zijn er ook vragen gesteld over onze actie. Wellicht vroeg jij het je ook af, dus hier de
vragen inclusief antwoord. 
Waarom is er onvoldoende budget beschikbaar voor het nieuwe schoolplein?
De nieuwbouw wordt gefinancierd door de Rijksoverheid. De Rijksoverheid hanteert echter eenzelfde
bedrag per schoolplein om te voorkomen dat scholen onevenredig bevoordeeld worden en de
Rijksoverheid financiert alleen bestrating en geen speeltoestellen of andere inrichting. Onze school
heeft echter een veel groter schoolplein dan andere scholen, waardoor we te weinig budget krijgen.
Dit wisten we van te voren en dus heeft de school de afgelopen jaren – zoveel mogelijk – gespaard,
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maar de uiteindelijke kosten komen veel hoger uit dan het gespaarde bedrag. Het thans beschikbare
bedrag is voldoende om een gedeelte van het plein van tegels te voorzien, er is simpelweg niet meer
geld beschikbaar voor speeltoestellen of andere meer educatieve of sportieve inrichting.
Kan het ingezamelde geld in een bouwtekort terecht komen?
Nee, dat is onmogelijk. Juist om dit te voorkomen is de Stichting Vrienden van Het Volle Leven
opgericht. Deze Vriendenstichting is juridisch losgekoppeld van zowel de school als van De Haagse
Scholen. Het eerste project van de Vriendenstichting is de financiering van het nieuwe schoolplein.
Door de Vriendenstichting wordt verondersteld dat het – dit schooljaar – ingezamelde geld bedoeld is
en dus gebruikt zal worden voor het schoolplein, tenzij anders aangegeven door de donateur. In de
statuten (www.vriendenvanhvl.nl/bestuur/statuten) kun je de precieze doelstellingen van de
Vriendenstichting nalezen, maar het komt er op neer dat het geld alleen naar projecten/activiteiten
gaat die niet uit de normale exploitatie van De Haagse Scholen betaald kunnen worden.
Het allerlaatste nieuws kun je volgen via www.vriendenvanhvl.nl/projecten/financiering-schoolplein.

De grote blije benefiet bazaar
Als eerste grote idee om geld in te zamelen voor ons nieuwe schoolplein werd een openbare bazaar
bedacht door Yacco (groep 6b) en uitgewerkt met hulp van zijn ouders Roderik en Marja. Deze moet
gaan plaatsvinden in het schoolgebouw aan de Gaffelstraat. Wij helpen Yacco en zijn ouders met de
organisatie. Help jij ook mee?
Denk aan verkoop van tweedehands spullen, gesponsorde kraampjes, eten, drinken, springkussen,
spelletjes. Een leuke dag voor iedere Scheveninger om te beleven en nóg leuker om aan bij te dragen.
Heb jij spulletjes die wij mogen verkopen, kun jij lekkere taarten bakken, kun jij een workshop
aanbieden, kun je schminken, kun je op een andere manier bijdragen of wil je gewoon meehelpen
organiseren? Neem dan contact op met info@vriendenvanhvl.nl P.S. De datum is nog niet bekend.

Algemeen
Kinderboekenweek
Van 5 t/m 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Ook bij ons op school besteden we deze week
extra aandacht aan (voor)lezen. Zo gaan alle klassen naar een speciale les in de bibliotheek en werken
we met het thema Voor altijd Jong!

Schoolbibliotheek
Wat zijn we blij met de schoolbibliotheek! Misschien vertelt uw kind het niet thuis, maar wij
leerkrachten merken dat kinderen graag naar de bibliotheek gaan om daar de leukste boeken uit te
kiezen.
We willen daarom de hulpouders enorm bedanken, door hun aanwezigheid is de bibliotheek zo’n
succes. Ook u kunt helpen! Wellicht met een paar uurtjes in de bibliotheek en anders in de vorm van
sparen voor de bieb.
Boekenwinkel Bruna heeft een actie waarbij je gratis kunt sparen voor meer boeken voor de
schoolbibliotheek. Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer gratis boeken de school bij Bruna mag
uitzoeken!
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Hoe werkt de actie ‘Sparen voor je schoolbieb’?
- Ouders kopen een kinderboek bij Bruna (in de winkel
of op bruna.nl) en leveren de kassabon(nen) in op
school bij de administratie.
- De school verzamelt alle kassabonnen tijdens de
actieperiode van 3 t/m 16 oktober 2016.
- De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 20
november 2016 ingeleverd worden bij een Brunavestiging.
- Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij
elkaar op en de school ontvangt een waardebon.
- De school mag t/m 16 december 2016 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken in een Bruna-winkel.

'100 dagen leven zonder afval', wie kan dat?
Welke gezinnen van onze school nemen de uitdaging van de Gemeente Den Haag/Duurzaam Den Haag
aan, om 100 dagen te leven met zo weinig mogelijk afval? Met als uiteindelijk doel: minder restafval en
een betere afvalscheiding in de regio Den Haag.
Een gemiddeld Haags gezin gooit per week bijna 10kg afval weg! Dat is dubbel zoveel als gezinnen in
de rest van Nederland! Daar moeten we natuurlijk iets aan gaan doen. Onze leerlingen zijn op school
gewend om afval uit de klas in gescheiden containers weg te gooien. We hopen dat deze jonge
generatie die goede gewoonte mee naar huis neemt en de rest van het gezin ook enthousiast maakt.
Want alle beetjes helpen en iedereen wil toch dat die enorme afvalberg heel snel gaat slinken.
Kijk vooral op de website voor alle informatie over deze uitdaging:
www.duurzaamdenhaag.nl/nieuws/doe-mee-met-de-haagse-100-100-100-uitdaging
Duurzaam Den Haag heeft ook een Facebook-pagina en een emailadres waar je je kunt aanmelden en
vragen stellen: denhaag@100-100-100.nl.
We zijn erg benieuwd of en wie zich van OBS Het Volle Leven gaat aanmelden! Leuk detail is dat de
contactpersoon van de gemeente, Rosalie Ruardy, een oud-leerling is van onze school. Laten jullie ons
weten als je meedoet? Groetjes juf Andrea en juf Jeannette.

Bedankt! dierenverzorgers tijdens de zomervakantie
Het was er nog niet van gekomen om jullie te bedanken namens de hele school maar: wat waren we
blij met alle dierenverzorgers die zes weken lang voor onze konijnen en cavia hebben gezorgd. Voor de
konijntjes zorgden Ximenea en zusje Evelien, en Laila en zusje Joia. En Laura Taal zorgde voor onze
cavia. Een hele dikke knuf voor jullie allemaal en hartelijk bedankt voor jullie geweldig goede zorgen!

Gratis training voor kinderen van gescheiden ouders of ouders in scheiding
Vanuit Jeugdformaat bestaat de mogelijkheid om een training te volgen voor leerlingen waarvan de
ouders gescheiden zijn of zich in het proces van scheiding bevinden. Het gaat om kinderen die sociaal
emotionele problemen ondervinden vanwege de scheiding.
Bij voldoende aanmeldingen per leeftijdsgroep kan de training op school plaatsvinden. Hieronder vindt
u meer informatie over de training. Mocht u uw kind(eren) willen aanmelden, dan kan dit via MSI, bij
de intern begeleiders Babette Lucas of Yvonne Toonstra. Graag de naam en leeftijd vermelden in het
bericht.
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Informatie:
Voor veel kinderen is de scheiding van hun ouders een onverwachte, overweldigende en ongewenste
ervaring. De gemeente Den Haag maakt het mogelijk hulp te bieden aan kinderen en hun ouders die in
de problemen dreigen te raken door scheiding.
Voor kinderen en hun ouders:
1. De Stoere Schildpadden – leeftijd: 4 - 6 jaar
De kinderen ontdekken tijdens de training dat de scheiding niet hun schuld is en dat alle gevoelens
rondom de scheiding normaal en begrijpelijk zijn. In de Stoere Schildpadden groep leren zij daarmee
om te gaan en zich beter aan te passen aan de nieuwe situatie. De trainers gaan hierbij uit van de
eigen kracht van de kinderen. Meer informatie? Klik op www.schoolformaat.nl/stoere schildpadden
2. De Dappere Dino’s – leeftijd: 6 - 8 jaar
De kinderen ontdekken tijdens de training dat de scheiding niet hun schuld is en dat alle gevoelens
rondom de scheiding normaal en begrijpelijk zijn. In de Dappere Dino’s groep leren zij daarmee om te
gaan en zich beter aan te passen aan de nieuwe situatie. De trainers gaan hierbij uit van de eigen
kracht van de kinderen. Meer informatie? Klik op www.schoolformaat.nl/dappere-dino's
3. !JES het brugproject – leeftijd: 8 - 12 jaar
Hierbij staat het verhogen van de weerbaarheid en vaardigheden centraal. Deze preventieve training is
voor kinderen en hun gescheiden ouders. De kinderen kunnen ervaringen rondom de scheiding delen
met anderen. Ze leren omgaan met hun gevoelens, zoals verdriet en loyaliteit, herkennen en ermee
omgaan. De ouders krijgen inzicht en kennis over de gevolgen van een scheiding voor de ontwikkeling
van kinderen. Meer informatie? Klik op www.schoolformaat.nl/!jes het brugproject
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