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20.01.2017
24.01.2017
28.01.2017
01.02.2017

13:30-14:30u
20:00-02:00u

Margedag onderbouw – groepen 1/2 vrij
Inloop ouders
PleinFeestje
Basketbaltoernooi groepen 8

Van de Directie
Nieuwe rapporten
In februari a.s. worden de rapporten uitgegeven en vinden de oudergesprekken plaats. U wordt via
Mijn Schoolinfo hiervoor uitgenodigd. De inhoud van de rapporten is vernieuwd. Dat geldt ook voor de
lay-out. Een rapportwerkgroep bestaande uit leerkrachten en directie heeft het afgelopen half jaar het
nieuwe rapport ontwikkeld. Zo is onder andere het onderdeel ‘Werkhouding’ toegevoegd, waar de
zelfstandigheid, betrokkenheid, luisterhouding en werktempo worden beoordeeld. Ook is het
onderwerp ‘Sociaal-emotionele ontwikkeling’ in het rapport opgenomen. Onderdelen als contact met
medeleerlingen, samenwerken en verantwoordelijkheid worden hier beoordeeld. Naast de nieuwe
onderwerpen zijn de te beoordelen onderdelen per vakgebied uitgebreid. Boven elk onderwerp is
bovendien een toelichting voor ouders geschreven.
De rapporten voor de leerlingen van de groepen 1 en 2 zijn inhoudelijk ook vernieuwd. De rapporten
sluiten nu aan bij de ‘KIJK’ registratie, het leerlingvolgsysteem dat wij gebruiken om de leerlingen van
de onderbouw te volgen.
Wij zijn benieuwd naar de reactie op het nieuwe rapport!

Personele wijzigingen
Met ingang van deze week staan noodgedwongen voor een aantal groepen andere leerkrachten.
Angelique Jansen (3A) gaat fulltime aan groep 7B lesgeven. Jacqueline de Snoo (1/2D en 1/2G) staat
met ingang van vandaag voor groep 3A. De taken van Jacqueline worden overgenomen door Ymke
Jense. Nadine Haasjes, die nu nog met ziekteverlof is, zal worden vervangen door José de Coo, die voor
groep 7B stond.

Training De Vreedzame School
Afgelopen week hebben de overblijfmedewerkers de eerste training van De Vreedzame School
gevolgd. Wij vinden het belangrijk dat de medewerkers tussen de middag op dezelfde wijze handelen
als de leerkrachten bij bijvoorbeeld een ruzie tussen kinderen.
De ouderavond, die in het voorjaar door de medezeggenschapsraad wordt georganiseerd, zal helemaal
in het teken van De Vreedzame School staan.
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Algemeen
Musical Bambelo
Na negen lessen is het eindelijk zover. De musical Bambelo is klaar! De musical wordt opgevoerd voor
familie, leerkrachten en klasgenoten op woensdag 25 januari van 15:00 tot 16:00 uur in de gymzaal
van de 2e Messstraat. Mocht uw kind in tijdnood komen vanwege andere afspraken, dan is daar altijd
wel een mouw aan te passen.
De avond ervoor bouwen we het decor op van 20:00 tot 21:00 uur (tot 20:00 uur is er een Tai Chi
vereniging in de gymzaal). Bij de opbouw kan ik altijd wel wat hulp bij gebruiken. Kunt u helpen laat mij
dat dan even weten. Met vriendelijke groet, meester Marcel.

Supermarkt spaaractie groot succes!!
Afgelopen maanden hebben veel ouders hun bonnetjes ingeleverd bij de supermarkt met het gele
logo. Dat leverde een mooi bedrag op van ruim € 650! Hiervan
hebben “Stichting Vrienden van Het Volle Leven" en de
overblijfcommissie mooi schoolpleinspeelgoed kunnen kopen voor
alle drie de locaties. De basketballen en loloballen vrolijken de
kinderen in de pauzes mooi op. In de lente komt hier nog stoepkrijt
en bouwblokken bij. Dank aan alle ouders voor het sparen! Namens
"Stichting Vrienden van Het Volle Leven", de overblijf, alle leerlingen
en de school.

Bedankje dierenverzorgers
Hierbij bedanken we Roz, Feline en Isabel, Liv, Roxy, Reduan, Manu, Chris en Bellemijn voor het
verzorgen en verwennen van onze konijnen en cavia’s in de kerstvakantie. De dieren staan momenteel
in de gang (ingang groep 4 t/m 7) om te acclimatiseren.

Raad van Kinderen
Groep 7a is afgelopen week gestart met een heel bijzonder
programma: de Raad van Kinderen (ook wel Kidskracht
genoemd). De missie van de Raad van Kinderen is ‘kinderen
actief betrekken en een stem geven in debatten die over hun
toekomst gaan’. De Raad van Kinderen is een initiatief van de
Missing Chapter Foundation (MCF). Dit is een organisatie,
opgericht door prinses Laurentien, die de dialoog tot stand wil
brengen tussen besluitvormers en kinderen over actuele
dilemma's en vraagstukken.
In ons geval zijn die besluitvormers de mensen van MSC (Marine
Stewardship Council), bekend van het blauwe keurmerk voor
duurzame visserij. MSC heeft als doel verantwoordelijk beheer van
de voorraden vis, schaal- en schelpdieren te bevorderen en te
belonen. MSC wil de oceanen weer vol leven zien voor huidige en toekomstige generaties en werkt
daar aan met haar partners. En dit past natuurlijk prachtig bij de visie (en ligging) van onze school.
Groep 7a zal zich dus gaan verdiepen in duurzame visserij. Afgelopen woensdag is het dilemma van
MSC gepresenteerd in de klas. De vraag waar de leerlingen antwoord op moeten geven is: ‘Hoe kan
MSC samen met haar partners meer partijen in de keten laten kiezen voor duurzame visserij?’ Hier
horen allerlei subvragen bij zoals: Wat is duurzame visserij precies? En wat is er voor nodig om je
gedrag en je keuzes te veranderen?
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Nu is het tijd voor onderzoek, want de leerlingen moeten
de experts worden die MSC een goede oplossing gaan
bieden voor dit vraagstuk. Hierbij zullen er veel vragen
opkomen. Op veel van die vragen zullen ze zelf een
antwoord kunnen vinden. In sommige gevallen kan het
ook nuttig zijn echte experts te raadplegen. Zo zullen we
Bart van Olphen (populaire internetkok, eigenaar van
Fish-Tales en een groot voorvechter van duurzame
visserij) op bezoek krijgen. We gaan langs bij een
visfabriek om te kijken hoe de vis verwerkt wordt en we
mogen naar een vissersboot in de haven.
Op donderdag 23 februari zullen de leerlingen hun
bevindingen presenteren in een dialoogsessie. Hierbij
zullen de hoogste bazen van MSC en haar partners aanwezig zijn en prinses Laurentien zal deze
dialoogsessie leiden. Best spannend dus! Dit alles zal plaatsvinden op een heel speciale locatie. Groep
7a heeft heel veel zin in dit leerzame, interessante en speciale project! Jullie zullen ons zeker nog langs
zien komen op facebook.

Van de Ouderraad
Dank jullie wel!
Lieve ouders! De Ouderraad van Het Volle Leven wil jullie graag bedanken voor al jullie inzet in 2016.
Het Volle Leven staat inmiddels in heel Scheveningen bekend als ‘die school waar ze zóveel leuke
dingen organiseren’! En dat is een compliment voor jullie allen. Want zónder jullie hulp kunnen al die
gave activiteiten geen doorgang vinden, dus een heel hartelijk DANKJEWEL! En voor de rest van het
schooljaar zijn we uiteraard nog niet uitgeorganiseerd. Wat te denken van het paasontbijt, de disco,
het altijd legendarische zomerfeest en natuurlijk de avondvierdaagse. Allemaal zaken waarvoor we
jullie hulp weer graag kunnen gebruiken. Dan is het nu al een succes!

Vrienden van Het Volle Leven
PleinFeestje

Het kan je niet zijn ontgaan: de Pier is zaterdag 28 januari het toneel voor het enige echte
PleinFeestje. We zijn trots te kunnen melden dat onze eigen juf Jeannette als haar alter ego Coba de
avond nog leuker gaat maken. Dat wil je toch niet missen? Koop snel kaartjes en neem al je vrienden
mee.
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Naast alle toffe acts hebben we ook een loterij, het PrijzenPleintje, met waanzinnige prijzen. Maak
kans op een overnachting in de Pier Suites, ritje in het reuzenrad, SUP les, fotoshoot, gratis maand
sporten, zonnebank 10 rittenkaart, Gin Tonic proeverij en nog veel en veel meer. Neem voldoende
contant geld mee en win, win, win!
Wil je je extra inzetten voor het PleinFeestje? We zijn nog op zoek naar vrijwilligers om de avond een
nog groter succes te maken. Zo zoeken we culinaire sterren voor de backstage catering, technische
handjes bij de opbouw en enthousiaste jongeren (18+) met verkooptalent om een gigantisch aantal
lootjes te verkopen voor het PrijzenPleintje. Ben of ken jij iemand die wil helpen, sponsoren of niet kan
missen op ons feest? Heel graag! Neem contact met ons op via info@pleinfeestje.nl of bel Cindy op 06
– 21 90 67 01.
De opbrengst van dit benefietfeest gaat naar de Stichting Vrienden van het Volle Leven. Helpen jullie
mee om een recordopbrengst voor de school op te halen? Kaarten zijn te koop via
www.pleinfeestje.nl, bij Meneer Chocola in de Keizerstraat en bij de administratie van Het Volle Leven
op de Gaffelstraat.
Regel snel een oppas voor al die kleine kraaitjes en ekstertjes, dan zien we je 28 januari op de Pier!

Vers nieuws
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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