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Agenda
Belangrijke data
wo
do
ma
ma
di

05.10.2016 t/m zo 16.10.2016
13.10.2016
14:30u
17.10.2016 t/m vr 21.10.2016
24.10.2016
01.11.2016

wo
do
vr
za

02.11.2016
03.11.2016
04.11.2016
05.11.2016

8:30-9:30u
12:00-16:00u

Kinderboekenweek
Viering start nieuwbouw
Herfstvakantie – school gesloten
Margedag – alle leerlingen vrij
Ouderbijdrage – uiterste betaaldatum
Overblijfbijdrage – 1e betalingstermijn
Voetbaltoernooi groepen 8
Inloop ouders
Lampionnenoptocht
Benefiet Bazaar

Van de Directie
Activiteiten
In deze Nieuwsflits vindt u weer veel informatie over leuke activiteiten voor de kinderen die de
komende tijd gepland zijn door de Ouderraad. Ook worden er activiteiten voor het inzamelen van
fondsen voor het nieuwe schoolplein georganiseerd door de stichting Vrienden van het Volle Leven.
Deze fantastische ouderbetrokkenheid helpt ons enorm om onze leerlingen een geweldige schooltijd
te bezorgen. We zijn hier dan ook ontzettend blij mee!

Nieuwbouw
Zoals u weet zullen wij donderdag 13 oktober a.s.
om 14:30 uur op het terrein van de Rijslag de start
van de bouw van onze nieuwe school vieren. Samen
met alle leerlingen zullen wij het bouwbord
onthullen en een ijzeren “top secret” kist in het
fundament begraven. Afgelopen vrijdag heeft u
hiervoor al een uitnodiging ontvangen. In de bijlage
bij deze Nieuwsflits staan verdere details over het
ophalen of naar huis gaan van de leerlingen vanaf de
Rijslag. Wij willen u verzoeken deze bijlage
aandachtig te lezen zodat het vertrekken donderdag
na de feestelijke start van de bouw ordelijk verloopt.

Inlooptijden
De eerste weken van dit schooljaar hebben we veel ouders gevraagd of het lukte de kinderen op tijd
op meerdere locaties te kunnen brengen. Ouders gaven aan dat het soms haasten was maar wel lukte
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door de ruimere inlooptijden. Wij willen iedereen vragen om te blijven letten op het op tijd komen,
zodat de lessen op tijd kunnen beginnen en de start van de les niet verstoord wordt. Sinds 1 oktober
worden de leerlingen van de groepen drie ook afgezet bij de voordeur. Uiteraard kan het weleens
voorkomen dat een ouder een korte mededeling voor de leerkracht heeft en even mee naar binnen
komt. Wilt u er dan wel rekening mee houden dat dat vlak voor de les niet altijd handig is omdat de
leerkrachten dan ook graag de kinderen willen begroeten?

Algemeen
Drums en djembés
Deze week vindt op woensdag 12 oktober om 14:30 uur de laatste drums en djembés les plaats.
Ouders, broers, zusjes, oma’s en opa’s zijn welkom om te komen kijken. Het zal we krap worden, maar
dat mag de pret niet drukken.

Musical les
Op woensdag 26 oktober om 14:30 uur start de 1e musical les. Deze vindt plaats in de gymzaal van de
2de Messstraat. De volgende kinderen doen mee:
5a:
6b:

Remke, Rosie
Ricardo, Liese, Noa,
Aviva, Charlie, Ivy

5b:
7a:

Gijs, Danae
Gus

6a:

Hailey, Silvana

Extra kleding gezocht – Gaffelstraat
Af en toe gebeurt het nog wel eens dat een kind een ongelukje heeft of met het buitenspelen in een
plas valt. Heeft u nog kinderkleding (maat 116 t/m 164) thuis liggen die niet meer wordt gedragen? Op
de Gaffelstraat kunnen we deze goed gebruiken. Vooral broeken (maat 116 t/m 128) zijn zeer welkom.

Kinderboekenweek Voor Altijd Jong
In alle klassen wordt er aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Maar bij de
onderbouw wordt er wel drie weken gewerkt met het thema Voor Altijd Jong. De
eerste dag van dit thema is feestelijk geopend in de gymzaal. Alle juffen hadden
zich verkleed als oma… ontdekt u wie er op foto te zien zijn?
In alle klassen zijn er al opa’s of oma’s komen voorlezen. Bedankt voor al die
aanwezigheid; zo leeft de Kinderboekenweek nog meer op onze school! Veel plezier
nog met de laatste week!

Van de Ouderraad
Niet voor bangerikken!
Dit jaar staat de lampionnentocht op vrijdag 4 november in het teken van Halloween. Dus klein of
groot, jongen of meisje, trek allemaal je spannendste kostuum en griezellampion maar uit de kast! We
verzamelen op het verlichte schoolplein van de locatie de 2de Mess om 18:30 uur. Daar vertrekken we
iets na 18:30 uur (voor de minder-enge-en-vroeger-thuis-variant) en om 19:00 uur (voor de lekker-ietsgriezeligere-en-iets-later-thuis-variant) in optocht door het Renbaankwartier. Misschien dat we
onderweg nog wel heksen, waarzeggers en hulken tegenkomen!
En wie weet, win jij een leuke prijs voor de meest originele outfit of mooiste lampion!
Kinderen kunnen mee onder begeleiding van hun ouders/verzorgers. Het feest is afgelopen om resp.
19:30 uur en 20:00 uur (laatste optocht).
2

Hulpouders gezocht!!!
Om er een echte Halloween-optocht van te
maken zoeken we ouders/verzorgers of grote
broers en zussen, die een eng Halloweentafereeltje in het Renbaankwartier willen
neerzetten. Zie de plattegrond voor ons
zoekgebied, je hoeft er niet te wonen om toch
iets engs te doen. Of je nou met een groepje
heksen voor je deur een heksensoep staat te
koken, vastgeketend zit als Hulk of je
toverspreuken staat te oefenen: alles is goed!
De route baseren we op de inzendingen.
Ook iedereen die wil helpen het plein te versieren, mee wil lopen met de stoet of drankjes wil
schenken na afloop, alle hulp is welkom!!! Geef het door via hulpouders@orhetvolleleven.nl.

Jantje Beton
Wauwie, de Jantje Beton-lotenverkopers hebben duidelijk onwijs hun best gedaan! Er is maar liefst
twee keer zoveel als andere jaren verkocht: ongeveer € 4.200 aan loten. En dat is fantastisch nieuws,
want dat betekent dat de schoolplein-kas wordt gespekt met ongeveer € 2.100 (want de helft van de
totale verkoopopbrengst mogen we zelf besteden).
GROOT APPLAUS VOOR DE LOTENVERKOPERS!
Trekking: 1 december 2016. Publicatie: 14:00 uur op www.jantjebeton.nl. Prijswinnaars krijgen
automatisch bericht.

Hulpouders gezocht voor Sinterklaasversiering!
Lieve ouders van Het Volle Leven
De Sint is ook dit jaar weer van plan om flink te geven!
Op Het Volle Leven uiteraard
Verschijnt de Sint ook met z’n lange baard
En daarom zou het o zo fijn zijn
Als de school mooi versierd is voor dit festijn!
Komen jullie helpen allemaal?
11 november vanaf 20:00 op alle locaties van Het Volle Leven Filiaal!
Met jullie hulp wordt de boel schitterend leuk
Een Sintfeest waardig, op de 2e Mess, Gaffel en Willem Beuk!
Meld je dus aan, en liefst heel snel:
Via hulpouders@orhetvolleleven.nl

Vrienden van Het Volle Leven
Vers nieuws van Vrienden van Het Volle Leven
Heb je onze Facebook pagina nog niet geliked? Ga dan snel naar www.facebook.com/vriendenvanhvl/
en klik op ‘vind ik leuk’! Je blijft dan altijd op de hoogte van de laatste stand, nieuwe ontwikkelingen,
acties en evenementen rondom de financiering van het nieuwe schoolplein. Help jij ook mee?
Heb je geen Facebook: geen nood, de allernieuwste berichten worden ook live getoond op de website:
www.vriendenvanhvl.nl
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Benefiet bazaar – zaterdag 5 november 2016
Om (nog) meer geld in te zamelen voor het schoolplein bij de nieuwbouw organiseren we, samen met
Yacco uit groep 6b, een bazaar. Deze vindt plaats op zaterdag 5 november tussen 12:00 en 16:00 uur in
het tijdelijke schoolgebouw van groepen 7 en 8 aan het Willem Beukelszoonplein 7.
Op de bazaar kun je natuurlijk hele leuke dingen doen:
 Verkoop van tweedehandsspullen; denk aan Sinterklaas, die al een weekje later (12 november)
aankomt in de haven van Scheveningen.
Met name kinderkleding, speelgoed, boeken, dvd´s, sportspullen en gereedschap. Géén meubels en
géén niet-functionerende goederen.
 Verkoop van selfmade/zelfgemaakte dingen, zoals b.v. breiwerk, taarten, jam, cup cakes, koekjes,
etc.
 Verkoop van kinderknutsels gemaakt in de klas.
 Workshops voor jong en oud, waaronder armbandjes maken, knutselkunst met zand en schelpen, …
 En ook schmink, eten en drinken, springkussen(s) en een loterij (of rad van fortuin).
De winst van de bazaar komt volledig ten goede aan de financiering van het schoolplein bij de
nieuwbouw, want zoals de meesten nu wel weten: er is nog niet genoeg geld om dat prachtige
ontwerp ook daadwerkelijk te realiseren.
Hoe kun jij helpen?
 Kom gezellig langs en neem iedereen mee. De bazaar is openbaar toegankelijk en dus voor
iedereen.
 Heb jij tweedehands spullen die wij mogen verkopen? Je kunt die spullen inleveren in alle drie de
schoolgebouwen tot en met 4 november op de aangegeven “inzamelpunten”.
o 2e Messstraat: iedere dag in de doucheruimte achter de linker kleedkamer van de gymzaal en
ook iedere woensdagochtend tussen 8:45-9:15 uur in de hal - bij Andrea Denkinger.
o Gaffelstraat: iedere dag tussen 8:15-8:30 uur en tussen 15:00-15:30 uur (op woensdagmiddag
tussen 12:30-13:00 uur) in het lokaal tussen groepen 3 en de plusklas (ingang tegenover de
administratie).
o Willem Beukelszoonplein: iedere dag in het tussenlokaal op de begane grond tussen 15:00 en
15:30 uur (op woensdag tussen 12:30-13:30 uur).
Bewegwijzering is overal duidelijk aangegeven.
Je hoeft de spulletjes niet zelf te verkopen op 5 november, maar dat mag natuurlijk wel als
bijvoorbeeld leerlingen dat heel leuk vinden om te doen. Wij zullen de verkoop – met hulp van ouders
én leerlingen – zoveel mogelijk centraal doen.
 Wil je de grote geldinzamelingsactie steunen met zelfgemaakte spullen: dat kan ook. Kun jij heel
goed iets maken en mogen wij dat verkopen? Er komt een speciale “selfmade”-tafel. Inleveren kan
op 5 november al vanaf 10:00 uur op het Willem Beukelszoonplein.
 Wil je een workshop aanbieden of kun je schminken, dat zou helemaal fantastisch zijn.
 Kun je eten of drinken sponsoren of doneren?
 En uiteraard hebben we op de dag zelf ook hulp nodig, ieder uurtje helpt ons enorm.
Stuur dus alsjeblieft een bericht naar info@vriendenvanhvl.nl. Wij hebben jullie hulp echt hard nodig.
En kom natuurlijk gewoon langs!!

Schoolplein-benefiet-feest op de Pier
Leuk! Nog dit schooljaar bij jou in de buurt: het grote schoolplein-benefiet-feest op de Pier voor
ouders, buren, familie en al je vrienden. Meer informatie en de exacte datum volgen snel.
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