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Informatieavond VO – groepen 8 (Willem Beukelszoonplein)
Sinterklaasviering
Alle leerlingen ’s middags vrij
Kerstdiner – groepen 3 t/m 8
Kerstontbijt – groepen 1/2
Alle leerlingen ’s middags vrij
Kerstvakantie – school gesloten

Van de Directie
Vervanging zieke leerkrachten
Voor de vervanging van zieke en afwezige leerkrachten maken we gebruik van de invalpool van ons
schoolbestuur. Omdat er weinig invalleerkrachten via de invalpool beschikbaar zijn, heeft het
schoolbestuur een contract afgesloten met 3 uitzendbureaus. Helaas zijn zij ook vaak niet in staat om
vervangers voor de scholen te regelen. Er is namelijk een groot tekort aan invalleerkrachten in de
Randstad.
De afgelopen maand zijn er veel zieke en afwezige leerkrachten geweest. Een aantal groepen heeft
meerdere leerkrachten gedurende de week gehad. Als er geen invalleerkracht beschikbaar is, wordt de
groep opgesplitst. Dat is lastig, want wij zijn in 3 gebouwen gehuisvest. De leerkrachten krijgen er
daarom relatief veel kinderen bij, terwijl de klaslokalen klein zijn. Wij stellen alles in het werk om de
continuïteit van het onderwijs te waarborgen, maar soms staan wij met ons rug tegen de muur. Wij
rekenen hierbij op uw begrip.

Terugblik bazaar
Zaterdag 5 november jl. werd de bazaar gehouden, die door een groep ouders is georganiseerd. Het
was een groot succes en de sfeer was ronduit geweldig. Naast de verkoop van speelgoed, kleding en
boeken, waren voor de kinderen tal van leuke activiteiten georganiseerd. Het inzamelen van geld ten
behoeve van de financiering van het nieuwe schoolplein was het doel van de bazaar. Dit is ruimschoots
gelukt, want er is een bedrag van € 3.710 opgehaald. Wij willen alle ouders bedanken die zich hier vol
energie voor hebben ingezet!

NPDL middag
Afgelopen donderdag werd de eerst ‘NPDL’ middag gehouden in de groepen 1 tot en met 8. Het thema
was ‘bouwen’. Hierbij werden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur ingezet. Het
onderzoekend leren stond op deze middag centraal, waarbij de nadruk lag op de samenwerking tussen
de leerlingen. Onderzoekend leren betekent dat de volgende stappen worden gezet: de leerlingen
maken kennis met het thema en gaan verkennen. Er wordt een onderzoeksvraag bedacht en er wordt
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een experiment opgezet, waarbij verschillende
(ICT) hulpmiddelen worden ingezet. Vervolgens
wordt het experiment uitgevoerd en worden
conclusies getrokken. Tot slot houden de
leerlingen een presentatie en vindt er een
verdieping van het thema plaats. In de groepen
kwamen verschillende onderwerpen aan de
orde. Zo ontwierpen de leerlingen van de
groepen 4 een schoolplein, waren de leerlingen
van de groepen 7 bezig met aquaducten en werden in de groepen 8 bruggen gebouwd.

Algemeen
Musical les 16 november
Meester Marcel laat weten dat de musical les aanstaande woensdag 16 november NIET doorgaat.

Schooldiertjes Gaffelstraat
Als een schooldiertje aan het eind van haar/zijn leven is gekomen, is dat voor onze jonge
dierenverzorgers altijd verdrietig. Ze hebben er tenslotte jaren voor gezorgd. Maar het diertje heeft
een goed leven gehad en werd meer geknuffeld dan zij/hij vaak lief was! De kinderen ervaren hoe ze
dit samen kunnen verwerken. Het is hier vaak de grote wereld in het klein. Wessel en Gijs uit groep 4
hielpen dapper en daadkrachtig met het begraven van het caviaatje genaamd 'Potloodje'(!). Vanuit
groep 7 werd meteen actie ondernomen om te kijken of er op internet nog cavia's werden
aangeboden. Enkel door een vertrouwd persoon uiteraard, want met de zogenaamde broodfokkers
willen we niks te maken hebben.
Reduan uit groep 7b zorgde samen met Liv en
Roxy voor de komst van twee prachtige
roodharige caviadames, Bueno van 2,5 jaar en
Lotje van 8 maanden. Ze kwamen uit
Honselersdijk waar toevallig ook onze geiten in
de buurt logeren. De volgende dag kwamen er
nog eens twee beauty’s naar de stal.
Peruviaanse, langharige dames die opgehaald
werden door Lieve Roelofsz uit 6a en Floor
Overdevest uit groep 5b. Deze dames heten
naar hun donateurs. Maar in de regel krijgen
nieuwe diertjes van elke groep een andere
naam en dat is natuurlijk prima. We danken iedereen die heeft geholpen met de komst van al deze
gezelligheid in onze dierenstal op de Gaffelstraat.

Natuur- en Techniekspektakel
Zondag 27 november vindt tussen 12:00-16:00 uur het Natuur- en Techniekspektakel plaats in de
Haagse Hogeschool. Er zijn allerlei activiteiten voor kinderen van 6 tot 13 jaar die over natuur en
techniek gaan. Iedereen is welkom en de toegang is gratis!
Kijk voor meer informatie op Natuur- en Techniekspektakel
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Vrienden van Het Volle Leven
Het nieuwe schoolplein: wie doet nu wat
Al maanden wordt er door verschillende kinderen en ouders hard gewerkt om geld in te zamelen voor
het nieuwe schoolplein. Gelukkig zijn er veel vrijwillige en enthousiaste ouders op school bezig,
waardoor er misschien een beetje verwarring ontstaat over wie nu wat doet voor het schoolplein.
Heel simpel gezegd: de medezeggenschapraad (MR) beslist mee over alle zaken tijdens schooltijd en
de ouderraad (OR) organiseert de feestjes en activiteiten buiten schooltijd.
Daarnaast is de Stichting Vrienden van Het Volle Leven dit jaar gestart met geld in te zamelen voor de
realisatie van het schoolplein. Vanuit de vriendenstichting vinden allerlei initiatieven van nog meer
enthousiaste ouders en leerlingen plaats: statiegeldflessen ophalen, Halloween-schminken, benefiet
bazaar, kerstmarkt Keizerstraat, pleinfeest(je) op de Pier en nog veel meer. En ook achter de schermen
gebeurt er veel aan sponsoring en subsidies. Heb je vragen, een idee of wil je iets bijdragen aan ons
gezamenlijke goede doel?
Mail ons: info@vriendenvanhvl.nl
Actieve ouders voor de stichting: Joris Hoogerwerf, Rutger-Jan Hebben, Esther Vlasveld, John van
Aerle, Sven de Laaf, Tim Wittens, Raimond Scheijen; subsidie: Joep de Roo.
Ik ben Joris Hoogerwerf, vader van Imme (6b) en Marcus (1/2c). Ik ben
samen met Rutger-Jan oprichter van de Stichting Vrienden van Het Volle
Leven. Ik houd me als voorzitter van de vriendenstichting bezig met alle
geldinzamelingsacties, ik zorg voor de coördinatie van alle
geldinzamelingsacties en voor de afstemming met directeur Richard. Je
kunt mij alles vragen over de vriendenstichting en over de
geldinzameling voor het schoolplein.
Telefoon: 06 263 345 07
Ik ben ook lid van de ouderraad.
Ik ben Rutger-Jan Hebben, vader van Juliëtte (6a). Ik ben secretaris van
de Stichting Vrienden van Het Volle Leven. Binnen de stichting houd ik
me bezig met sponsoring door bedrijven. Dus wil je sponsor worden van
het schoolplein, bel of mail mij.
Telefoon: 06 310 469 49
Ik ben ook lid van de ouderraad.

Ik ben John van Aerle, vader van Gaetano (3b) en Dimitri (1/2a). Ik houd
me binnen de stichting bezig met marketing en communicatie, zorg voor
veel spam op facebook en help actief mee met de door de stichting
geïnitieerde geldinzamelingsacties. Je kunt mij alles vragen over de
geldinzameling voor het schoolplein. Heb je een leuk idee? Ik denk graag
met je mee!
Telefoon: 06 363 447 71
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Ik ben Esther Vlasveld, moeder van Thimo (3b) en Sven (1/2f). Ik werk
als zelfstandig architect en heb het ontwerp voor het schoolplein
gemaakt. Binnen de stichting werk ik vooral aan het afstemmen van de
plannen op het budget en mogelijke subsidies. Ik zit ook in de
werkgroep vanuit school om alle wensen zo goed mogelijk vorm te
geven op het plein. Vragen over het ontwerp? Kennis of middelen die
we kunnen gebruiken?
Telefoon: 06 413 674 41

Feesten op De Pier voor het nieuwe schoolplein? Zaterdag 28 januari barst het
PleinFeestje los. Jij bent daar toch ook bij?
Op zaterdag 28 januari 2017 van 20:00 tot 02:00 uur laten we De Pier op haar palen stuiteren.
Verschillende te gekke DJ’s en live acts zijn al bevestigd, zetten zich belangeloos in en worden de
komende weken onthuld. Tipje van de sluier? Grote namen, ludieke acts en een muzikale cocktail van
80’s 90’s, pop, rock, dance classics en (deep) house!
Tijdens de Bazaar gingen de eerste 100 tickets al razendsnel, echt een super resultaat. De tijdelijke
Early Bird tickets van €10,- i.p.v. €15,- zijn er al bijna doorheen. Wil je verzekerd zijn van een Early Bird
ticket? Wees er dan snel bij en bestel online via www.pleinfeestje.nl of koop tickets bij Meneer
Chocola in de Keizerstraat of op school bij Saskia van de administratie op de Gaffelstraat.
De volledige opbrengst van het PleinFeestje gaat naar Stichting Vrienden van het Volle Leven voor het
realiseren van een fantastisch schoolplein. Hoe meer mensen, hoe groter het eindbedrag én de
feestvreugde! Dus neem ál je vrienden, buren en collega’s (18+) mee. We maken er samen een
onvergetelijke avond van.
Wil je meer informatie over PleinFeestje en wie er achter dit initiatief zit? Heb je goede ideeën of help
je een handje mee? Graag! Zie www.pleinfeestje.nl of check ons op www.facebook.com/pleinfeestje
voor alle actuele informatie en contact info.

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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