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Sinterklaasviering
Alle leerlingen ’s middags vrij:
11:45u – groepen 1/2
12:00u – groepen 3 t/m 8
Start lessen – alle locaties (deuren zijn vanaf 8:15/8:30u open)
Kerstdiner – groepen 3 t/m 8
Kerstontbijt – groepen 1/2
Alle leerlingen ’s middags vrij
Kerstvakantie – school gesloten

Van de Directie
Sinterklaasviering
Op 5 december zal de Sint onze school weer bezoeken. Dit jaar zal hij niet 1 maar 2 keer worden
ingehaald: om 08:45 uur op de 2e Mess en om 10:30 uur op de Gaffelstraat.
Programma 2e Mess
08:30 uur
08:45 uur
09:00 uur

Kinderen op school
Intocht Sinterklaas en zijn Pieten
Sinterklaasviering groepen 1/2 in de gymzaal 2e Mess

Programma Gaffelstraat
08:30 uur
10:30 uur
10:45 uur
11:35 uur

Kinderen op school
Intocht Sinterklaas en zijn Pieten
Sinterklaas op bezoek in de groepen 3 & 4
Sinterklaas op bezoek in de overige groepen

Op het Willem Beukelszoonplein komen Pieten langs.
De kinderen zijn ’s middags vrij.
De groepen 1/2 zijn om 11.:45 uur vrij, de groepen 3 t/m 8 zijn om 12:00 uur vrij.
De kinderen mogen op dinsdag 6 december later op school komen. De lessen starten op alle locaties
uiterlijk om 9:30 uur. De deuren gaan op de normale tijd open (Gaffelstraat en Willem
Beukelszoonplein om 8:15 uur en 2e Mess om 8:30 uur) en de leerkrachten zijn gewoon aanwezig.

Subsidies schoolplein en De Vreedzame School
Een paar maanden geleden hebben wij subsidies aangevraagd voor het aanleggen van een groen
schoolplein en voor invoering van de methode De Vreedzame School. Vorige week kregen wij het
goede nieuws dat we voor beide aanvragen een subsidie ontvangen! Voor het groene schoolplein
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hebben wij een bedrag van € 24.000 gekregen en voor de invoering van De Vreedzame school
€ 10.000. Beide subsidies zijn door Fonds 1818 verstrekt.

Kindcentrum Het Volle Leven
Rond oktober 2017 wordt onze nieuwe school opgeleverd. Het deel dat blijft staan, is dan ook
helemaal gerenoveerd. Vanaf dat moment starten wij in samenwerking met Kinderopvang 2Samen
een kindcentrum. Een kindcentrum is voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het is de hele dag open en het
biedt een breed pakket van onderwijs en opvang aan. Ook de peuterspeelzaal van 2Samen zal een plek
in de nieuwbouw krijgen. Belangrijk kenmerk van een kindcentrum is dat er wordt samengewerkt met
een gedeelde visie op onderwijs en opvang.
Het is belangrijk om onderwijs en opvang
nauw op elkaar afgestemd aan te bieden om
zo de optimale ontwikkeling van kinderen te
ondersteunen. Door deze integratie van
onderwijs en opvang krijgen kinderen een
sluitend dagprogramma en een doorgaande
leerlijn binnen één pedagogische visie. Het kindcentrum kan ook andere voorzieningen als zorg,
cultuur en sport aanbieden. Dit geeft kinderen rust in hun dagprogramma en maakt het voor de
ouders eenvoudiger om de zorg voor hun kinderen en hun werk overdag te combineren.
Een werkgroep bestaande uit de directie van Het Volle leven en vertegenwoordigers van 2Samen is
sinds september jl. gestart met de (inhoudelijke) voorbereiding van het kindcentrum.

Inloop Gaffelstraat en 2e Mess
Op de locatie Gaffelstraat hebben wij te maken met een relatief smalle toegang en een klein
schoolplein. Soms is het een drukte van belang, ondanks dat er een inloop van 15 minuten is. De
werkzaamheden aan het riool precies voor de ingang zorgde af en toe voor irritaties, omdat kinderen
en ouders het schoolplein niet makkelijk konden bereiken. Gelukkig zijn de werkzaamheden nu
afgerond. Wel vragen wij u vriendelijk om de directe omgeving bij de toegang niet te blokkeren door er
fietsen neer te zetten of een praatje met een andere ouder te houden.
Voor de locatie 2e Mess geldt, dat ouders pas het schoolplein mogen betreden als de bel is gegaan,
behalve aan het begin van de dag. Wilt u zich hieraan houden?!

Verlof en MSI
Voor het aanvragen van verlof gelden wettelijke regels. Dit geldt ook voor verzuim in verband met
overlijden of huwelijk. Het aanvragen van verlof dient altijd schriftelijk via een speciaal formulier te
gebeuren. Het verlofformulier treft u op onze site aan. U kunt het formulier ook bij de administratie
ophalen. Meer informatie over de wettelijke regels treft u aan op onze website:
www.hetvolleleven.nl/verlof aanvragen.
Let op: het aanvragen van verlof via MijnSchoolinfo (invoeren absentie) is NIET toegestaan en zal
worden behandeld als ongeoorloofd schoolverzuim.

Van de MR
OuderPanel
De MR is op zoek naar ouders die willen deelnemen aan het OuderPanel. Wat houdt dit in? Bepaalde
onderwerpen toetsen wij graag bij onze achterban. Dit doen wij d.m.v. korte enquêtes die wij per mail
versturen. Deze enquêtes kunt u online beantwoorden, voor ons een mooi instrument om uw mening
mee te nemen tijdens de vergaderingen.
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De volgende enquête gaat over de inhoud van de ouderavond in april, waar we weer d.m.v. workshops
samen aan de slag gaan.
Interesse? Stuur dan een mailtje naar mr@hetvolleleven.nl. Wilt u hierbij uw naam, naam van uw
kind(eren) en groep(en) vermelden?

Van de Overblijfcommissie
Gezocht: vaste overblijfouder 2e Mess
Voor de locatie 2e Mess zijn wij op zoek naar een vaste overblijfouder op de maandag. Wie komt het
overblijfteam versterken? Per overblijfbeurt ontvang je een vergoeding van € 6,75 en krijg je korting
op de overblijfbijdrage van het oudste kind. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een
voorwaarde. Heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan contact op met Michael Spuij,
overblijfcoördinator groepen 1/2. Mobiel: 06 – 10 43 35 82 of stuur een mail naar
overblijfouders@gmail.com.

Vrienden van Het Volle Leven
Kerstmarkt Keizerstraat – zondag 11 december
Op zondag 11 december van 12:00-17:00 uur is er een Kerstmarkt in de gezelligste straat van
Scheveningen, de Keizerstraat. Er staan gezellige kraampjes in de straat waar live muziek, winterse
hapjes en drankjes te vinden zullen zijn.
Stichting Vrienden van Het Volle Leven is erbij met een eigen Kerstkraam! Jullie komen toch ook?
De gehele opbrengst van de Kerstkraam komt ten goede aan de realisatie van het nieuwe schoolplein!
Bij de kraam kun je terecht voor een beker warme chocomel, een kop verse soep, heerlijke oliebollen
en toegangskaarten voor het PleinFeestje (www.pleinfeestje.nl). Bij elke aankoop
van minimaal € 2 ontvang je 1 gratis lotnummer waarmee je kans maakt op een
van de drie XXL knuffelberen of een van de andere leuke
prijzen. Je kunt direct zien of je gewonnen hebt! Losse loten
zijn ook verkrijgbaar voor € 1 per stuk.
3x HOOFDPRIJS: een Vrienden van Het Volle Leven XXL
knuffelbeer van maar liefst een meter hoog. Wie zou die niet
willen hebben!
We zien je graag op zondag 11 december in de Keizerstraat op
Scheveningen! Neem al je vrienden gezellig mee! We maken er een leuke dag van!
De Vrienden van Het Volle Leven Kerstkraam wordt mede mogelijk gemaakt door:




Kreativ Events: www.kreativevents.nl
Hoogvliet supermarkten: www.hoogvliet.com
Eet- & Drinkgelegenheid De Maatschappij: www.demaatschappij.nl

*Hulp gevraagd!*
Heb je misschien tijd om op zondag 11 december tussen 12:00 en 19:00 uur een uurtje (of langer) mee
te helpen verkopen op de kraam? We zijn dringend op zoek naar hulp. Heb je misschien tijd en zou je
willen helpen? Stuur dan een (WhatsApp/SMS/FB) berichtje naar John van Aerle (vader van Gaetano
(3b) en Dimitri (1/2a)), telefoonnummer 06 – 36 34 47 71. Het wordt een gezellige middag!
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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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