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Agenda
Belangrijke data
ma 19.12.2016
16:00-18:30u
18:00-20:30u
vr
vr

23.12.2016
23.12.2016

ma 26.12.2016 t/m vr 06.01.2017

Kerstdiner – groepen 3 t/m 8
groepen 3, 4 en 5
groepen 6, 7 en 8
Kerstontbijt – groepen 1/2
Alle leerlingen ’s middags vrij:
11:45u – groepen 1/2
12:00u – groepen 3 t/m 8
Kerstvakantie – school gesloten

Van de Directie
Sint en Kerst
Na een gezellig Sinterklaasfeest is het alweer tijd voor de feestelijkheden rond Kerstmis. Alle geweldige
ouders die hebben geholpen weer erg bedankt voor het versieren van de school! Ook de Vrienden van
Het Volle Leven hebben zich gisteren op de kerstmarkt in Scheveningen weer ingespannen voor de
school en met een gezellige kraam geld opgehaald voor het nieuwe schoolplein.

Nieuwbouw
De bouw van het nieuwe schoolgebouw aan de Rijslag gaat
nu echt van start met het optrekken van de muren zoals op
de foto te zien is. De bouw ligt nog steeds keurig op
schema.

Film Stadsdeeljournaal Scheveningen
Het stadsdeeljournaal heeft een leuk filmpje uitgezonden
over de school, de bazaar en schoolplein. Hierbij de link
naar het stadsdeeljournaal: www.youtube.com

Verkeersveiligheid bij de Gaffelstraat
Het bewonerscomité van de buurt rond de Gaffelstraat heeft bij ons aangegeven dat buurtbewoners
regelmatig last hebben van ouders die hun kind ‘s ochtends naar school brengen. Wilt u opletten om
niet te hard te rijden als u met de auto aankomt en uw auto alleen te parkeren of stil te staan waar dat
toegestaan is? Gelukkig gaan de meeste ouders hier al keurig mee om. Met zijn allen kunnen we voor
een veilige en rustige verkeerssituatie zorgen.

Pokémon kaartjes
Het ruilen van de Pokémon kaartjes op de Gaffelstraat gaat de laatste tijd gepaard met veel geruzie
tussen de kinderen. Er is daarom besloten dat de kinderen op de Gaffelstraat geen Pokémon kaartjes
meer mogen meenemen naar school.
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Van de Ouderraad
Kerstdiner ma 19 dec (groepen 3 t/m 8) en kerstontbijt vr 23 dec (groepen 1/2)
Het nieuwtje zoemde al voorzichtig rond op school. Dit
jaar organiseert de ouderraad i.c.m. vader Ralf op
maandag 19 december een chic kerstdiner voor de
kinderen van groepen 3 t/m 8. Heel chic zelfs … op een
hele bijzondere locatie … in een kasteel, een echt
kasteel, kasteel De Wittenburg in Wassenaar. We gaan
daarheen met bussen vanuit Scheveningen – hoek
Rijslag/Nieuwe Duinweg, en we laten alle ouders achter
;-) Het kasteel is voor ons volledig in kerstsfeer
gebracht, de kerstman is aanwezig en we hopen dat de
kinderen op hun mooist gekleed komen… want dit
zullen ze niet snel nog eens meemaken.
Let op! We gaan in twee verschillende rondes: eerst groepen 3, 4 en 5 en daarna 6, 7 en 8. De kinderen
worden na afloop van hun diner weer teruggebracht naar Scheveningen. En alleen als je de
ouderbijdrage hebt betaald, mag je kind mee, zie ook volgend bericht. Het is voor veel kleuters (van
groepen 1 en 2) allemaal te spannend en daarom gaan de kleuters helaas niet mee; maar niet
getreurd, want voor hen staat er 23 december een heus kerstontbijt klaar op school.
Het kerstdiner-programma voor maandag 19 december is als volgt:






16:00u: start verzamelen groepen 3, 4 en 5 – hoek Rijslag/Nieuwe Duinweg
16:30u: uiterste vertrektijd bussen naar kasteel groepen 3, 4 en 5
18:00u: start verzamelen groepen 6, 7 en 8 – hoek Rijslag/Nieuwe Duinweg
18:30u: uiterste vertrektijd groepen 6, 7 en 8 én aankomst groepen 3, 4 en 5
20:30u: aankomst groepen 6, 7 en 8 in Scheveningen

Let op: ouders gaan NIET mee in de bus, alleen leerkrachten en leerlingen.
Dit jaar wordt er geen beroep gedaan op de heerlijke en overvloedige kookkunsten van ouders, wel
zijn er een aantal obers, plasmoeders en hulp bij de bussen nodig. Bij de indeling van obers en
plasmoeders krijgen ouders die de ouderraad regelmatig helpen voorrang. Obers en plasmoeders gaan
met eigen vervoer naar het kasteel.
Benodigde hulp maandag 19 december:





16:00 - 16:30u: bushulp groepen 3, 4 en 5 (aanwezig hoek Rijslag/Nieuwe Duinweg)
16:00 - 18:00u: 10 obers en 4 plasmoeders groepen 3, 4 en 5 (aanwezig op kasteel)
18:00 - 18:30u: bushulp groepen 6, 7 en 8 (aanwezig hoek Rijslag/Nieuwe Duinweg)
18:00 - 20:00u: 10 obers groepen 6, 7 en 8 (aanwezig op kasteel)

De ouderraad zorgt voor meer dan genoeg foto´s, zodat de achterblijvende ouders ook snel met deze
fantastische belevenis kunnen meegenieten. Meestal plaatsen we foto´s al de volgende dag online:
http://www.hetvolleleven.nl/pagina/337970/Fotos, inlog: ouder, wachtwoord: obshvl
Het kerstontbijt voor de kleuters is op vrijdag 23 december gewoon onder schooltijd. Geef alsjeblieft je
kind(eren) een bordje, bekertje en eventueel bestek mee.
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Algemene herinnering ouderbijdrage
Wij willen de ouders, die de ouderbijdrage nog niet betaald hebben, graag herinneren aan de uiterste
betalingsdatum: 12 december 2016. Heb je al wel betaald, dan kun je dit bericht negeren. Na 12
december 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. Je begrijpt dat dit soort bijzondere
activiteiten alleen georganiseerd kunnen worden als er bijgedragen wordt. Wij hopen daarom van
harte dat je de ouderbijdrage voor je kind wilt betalen.
Overmaken
Bedrag per kind:

€ 60,00 (of € 10,00 voor houders van een Ooievaarspas, mits deze pas bij de
schooladministratie is gescand)
IBAN:
NL83 INGB 000 173 7445
Ten name van:
Oudercommissie O.B.S. Het Volle Leven
Vermeld bij je betaling: Naam van kind en groep
Weet je niet meer zeker of je betaald hebt en wil je wel zeker weten dat je kind(eren) mee in de bus
naar het kasteel kunnen, stuur dan een mailtje naar or@hetvolleleven.nl

Algemeen
Musical
Gezien de kerstdrukte gaat het helaas niet lukken om de musical Bambelo uit te voeren op woensdag
21 december. De uitvoering wordt uitgesteld naar januari 2017. De precieze datum volgt nog.
Er zal aanstaande woensdag 14 december ook geen musical les zijn. De eerstvolgende les is woensdag
11 januari 2017.

Gezocht: binnenhokken voor onze dierenlogeetjes
De oude binnenhokken zijn weggegooid tijdens de verhuizing maar nu we weer nieuwe diertjes
hebben die tijdens de kerstvakantie bij leerlingen uit logeren gaan, kunnen we weer konijnen- en
caviahokken gebruiken. Liefst zo snel mogelijk, dus kijk/vraag/zoek allemaal in de familie- en/of
kennissenkring of er misschien een hok op zolder of in de schuur overcompleet staat te wachten. Wij
zijn er weer geweldig mee geholpen. Laat het juf Jeannette weten, mailen kan ook:
j.scheffer@hetvolleleven.nl. Alvast bedankt!

VakantiepasClub kerstvakantie
De kerstvakantie is weer in aantocht! VakantiepasClubleden gaan zich niet te vervelen, want de
makers van de ZomervakantiePas hebben ook deze vakantie een supertof activiteitenaanbod
samengesteld mét VakantiepasKorting. Er is veel theater te beleven in o.a. Theater Dakota, Theater
aan het Spui (Rabarber) en het Laaktheater. Creatievelingen kunnen in de ateliers van kunstenaars
mooie dingen maken van restmateriaal en in het Haags Hiphopcentrum kunnen kinderen leren
breakdancen, rappen of een graffiti workshop doen. Als klap op de vuurpijl zijn de oliebollen bij de
beste oliebollenbakker van Den Haag weer een stuk goedkoper voor VakantiepasClubleden! Vanaf 12
december staan deze en veel andere activiteiten online op www.vakantiepas.nl.
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Basisschoolkinderen kunnen zich via de website vakantiepas.nl aanmelden als VPClublid. Zij krijgen dan
2 weken vóór elke schoolvakantie een mailtje met VakantiePas kortingsbonnen en een link naar de
website waar de activiteiten beschreven staan.
Is uw kind nog geen VPClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.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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