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Agenda
Belangrijke data
di

01.11.2016

do 03.11.2016
vr 04.11.2016
za
vr

05.11.2016
11.11.2016

8:30-9:30u
18:30u
19:00u
12:00-16:00u

Ouderbijdrage – uiterste betaaldatum
Overblijfbijdrage – 1e betalingstermijn
Inloop ouders
Lampionnenoptocht (“minder eng, vroeger thuis”-variant)
Lampionnenoptocht (“iets griezeliger, iets later thuis”-variant)
Benefiet Bazaar
Alle locaties versieren voor Sint

Van de Directie
Nieuwbouw
Donderdag 13 oktober hebben we met alle leerlingen en vele ouders de start van de bouw van onze
nieuwe school gevierd. Het bouwbord werd onthuld en een ijzeren “top secret” kist is in het
fundament begraven.

Geldinzameling nieuwe schoolplein
De stichting Vrienden van het Volle Leven is druk bezig met een geldinzameling om de plannen voor
het nieuwe schoolplein te kunnen realiseren. Waarom een geldinzameling? We hebben voor ons
enorme schoolplein bij de nieuwbouw te weinig geld om er een leuk plein van te maken. Het geld dat
we de afgelopen jaren hebben gespaard gaat al op aan de basis: bestrating en bomen. Om ook het
bosplein, sportplein en de ontdektuin te realiseren doen we een beroep op ouders, subsidiepotjes en
sponsoren om extra geld in te zamelen. Veel andere basisscholen doen soortgelijke acties om extra
geld in te zamelen. Op www.vriendenvanhvl.nl kun je zien hoe het nieuwe schoolplein kan worden als
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het doelbedrag gehaald wordt. Dit lukt alleen als we met z´n allen meehelpen en Vriend van Het Volle
Leven zijn; help jij ook mee en kom je ook naar de bazaar op zaterdag 5 november?

NPDL
Op de afgelopen studiedag hebben we met het team besproken hoe we NPDL (New Pedagogies of
Deep Learning) willen inzetten om onze leerlingen voor te bereiden op de veranderende maatschappij.
Op de website www.turninglearning.nl vindt u meer informatie over NPDL. NPDL is een manier van
leren waarbij kinderen de vaardigheden samenwerken, kritisch denken, burgerschap, creativiteit,
doorzettingsvermogen en communicatie ontwikkelen. Donderdag 10 november a.s. willen wij hiermee
starten door met het thema bouwen en binnen het vakgebied wereldoriëntatie de vaardigheid
samenwerken centraal te stellen. Hiervoor zullen wij ook de nieuwe tablets inzetten om de
onderzoeksvaardigheden van de kinderen te stimuleren.

Dierenwei Gaffelstraat
Op de Gaffelstraat heeft juf Jeanette met de leerlingen de schuur ingericht als dierenwei. De konijnen
en de cavia’s hebben hier een heerlijk onderkomen!

Vanuit de MR
De kop is eraf! De eerste vergaderingen van dit schooljaar hebben alweer plaats gevonden en achter
de schermen zijn we druk bezig.
Uiteraard staat de kwaliteit van het onderwijs centraal tijdens elke vergadering. We houden de
evaluaties van de plusklas en introduceren van de vreedzame school als vast punt op de agenda. Naast
het reilen en zeilen op de 3 (tijdelijke) locaties, kijken we vooruit en bereiden we ons voor op de
nieuwbouw. Het jaarverslag van 2015-2016 staat binnenkort op de website.
Vanaf dit schooljaar is er een structurele wijziging binnen de MR. De MR bestaat i.p.v. 10 leden, nu uit
8 leden. Stijn de Roos is begin dit schooljaar als ouderlid bij de MR gekomen, graag stelt hij zich aan u
voor.

Voorstellen
Ik ben Stijn de Roos, vader van Maarten (18), Joris (15), Merlijn (8) en Evan (5). Mijn vriendin Ingrid en
ik zijn de ouders van de jongste twee, die in respectievelijk groep 5 en 2 van het Volle Leven zitten.
Waarom ik in de MR plaats wilde nemen? Omdat ik graag een bijdrage lever aan het stabiliseren van
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dat wat goed gaat en het optimaliseren van hetgeen beter kan op school.
Om het “vlle leven” voor ieder kind, op zijn eigen manier mogelijk te
maken.
Mijn bijzondere aandacht gaat uit naar twee onderwerpen:
 Versterken van de samenwerking tussen alle betrokkenen
(schoolprofessionals, ouders en kinderen) en inzet van specifieke
kwaliteiten van mensen.
 Hoe leer je kinderen leren?
Aarzel niet om mij aan te spreken of te bellen. Hartelijke groet, Stijn (06-38508693)

Van de Ouderraad
Hulpouders gezocht: Halloween optocht Het Volle Leven
Vrijdag 4 november is het zover! Zet je enge masker op, of misschien wel af, en doe mee met de
Halloween! Om al die enge monsters & monsterretjes in toom te houden op deze barre tocht, hebben
we echter nog wel wat hulp nodig:




16:00 – 18:00 uur: Versieren schoolplein 2e Messstraat! Wie o wie komt er assisteren bij het
ophangen van de spinnenwebben, het leggen van een bloedspoor en al die andere zaken die
Halloween zo angstaanjagend maken…?
19:00 – 20:00 uur: Drankjes inschenken, marshmallows roosteren en snoepzakjes uitdelen.
Wie o wie komt er helpen?

En daarbij zoeken we nog heeeeel graag mensen die, verkleed en wel, wat willen rondstruinen in de
buurt van de Haringkade, Dirk Hoogenraadstraat en Maaswijkstraat! Of brouw een gek soepje, maak
een fik, draai spannende muziek, kortom: doe wat geks voor onze rondlopende monstertjes!
Kom je helpen? We hebben je hard nodig! Meld je dus aan via hulpouders@orhetvolleleven.nl

Hulpouders gezocht op 4 en 5 november: Bazaar Het Volle Leven
Ooit wel eens een keertje marktverkoper willen zijn? Schreeuwen als een vismevrouw of -meneer?
Welnu! Zet dan zaterdag 5 november een dikke streep in de agenda! Dan organiseren we de Volle
Leven Bazaar, een markt waarbij de mooiste spullen voor de hoofdprijs weggaan! We hebben flink wat
schitterende spullen verzameld, waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan een fantastisch
nieuw schoolplein!
Hulpouders voor vrijdagmiddag 4 november:



Ben je niet zo van het schreeuwen, maar meer van het timmeren of sjouwen? Niet getreurd!
Vanaf 15:00 uur gaan we opbouwen, voorbereiden, uitzoeken en versieren, daar hebben we
flink wat hulp bij nodig.

Hulpouders voor zaterdag 5 november:




Vanaf 09:00 uur: klaarzetten, uitstallen en klaarmaken voor de markt!
Vanaf 12:00 uur: de verkoop is begonnen: verkopers schreeuwen de longen uit het lijf voor de
hoogste opbrengst!
Vanaf 16:00 uur: opruimen, geld tellen en natuurlijk… borrelen voor alle hulpouders!

Meld je hulp dus gauw aan voor de Volle Leven Bazaar via hulpouders@orhetvolleleven.nl
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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

Algemene herinnering ouderbijdrage
Opvallend veel ouders hebben dit jaar al snel hun ouderbijdrage betaald. Super, want de ouderraad
gaat een aantal hele bijzondere ervaringen aan de kinderen meegeven dit schooljaar. Hieronder
lichten we al een klein tipje van de sluier. Wij willen de ouders, die de ouderbijdrage nog niet betaald
hebben graag herinneren aan de uiterste betalingsdatum: 1 november 2016. Heb je al wel betaald,
dan kun je dit bericht negeren. Na 1 november zullen we individuele herinneringsbrieven verspreiden.
Vrijwillig
Volgens de wet kan niemand verplicht worden om de ouderbijdrage te betalen. Wél kan de school
besluiten deelname aan bepaalde activiteiten, zoals kerstdiner of schoolreis, alleen toe te staan als de
ouderbijdrage voor het betreffende kind is voldaan. Omdat het kerstdiner van groepen 3 t/m 8 niet op
school is en we met de bus gaan, zullen kinderen, waarvan de ouderbijdrage niet betaald is en
waarvoor geen regeling is getroffen, niet mee mogen met de bus. Als de ouderraad namelijk te weinig
inkomsten heeft, kunnen er minder leuke dingen worden georganiseerd voor de leerlingen en daar zijn
zij de dupe van. Wij hopen daarom van harte dat je de ouderbijdrage voor je kind wilt betalen.
Overmaken
Bedrag per kind:
IBAN:
Ten name van:
Vermeld bij de betaling:

€ 60,00 (of € 10,00 voor houders van een Ooievaarspas, mits deze pas
bij de schooladministratie is gescand)
NL83 INGB 000 173 7445
Oudercommissie OBS Het Volle Leven
Naam van kind en groep

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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