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01.02.2017
08.02.2017
20.02.2017
21.02.2017
27.02.2017 t/m vr 03.03.2017

Basketbaltoernooi groep 8
Finale basketbaltoernooi groep 8
Oudergesprekken groep 3 t/m 8
Oudergesprekken groep 1/2
Voorjaarsvakantie – school gesloten

Van de Directie
PleinFeest
Zoals u weet heeft de stichting Vrienden
van Het Volle Leven de afgelopen
maanden allerlei activiteiten
georganiseerd om geld op te halen voor
het nieuwe schoolplein. Afgelopen
zaterdag werd hiervoor een spetterend
feest georganiseerd op de Pier in
Scheveningen. We willen alle geweldige
ouders die keihard gewerkt hebben om
dit feest mogelijk te maken heel hartelijk
bedanken! Naast het fantastische bedrag
dat opgehaald is en waardoor het
inrichten van het schoolplein weer
dichterbij komt, was het ook fantastisch
om feest te vieren met zoveel ouders,
oud-leerlingen en andere betrokkenen.

De Vreedzame School
Het thema van het volgende blok wordt: we hebben hart voor elkaar. Gevoelens staan in dit blok
centraal. Ten eerste omdat adequaat omgaan met gevoelens van essentieel
belang is voor een goede communicatie en samenwerking tussen mensen. Ten
tweede omdat gevoelens zo’n belangrijke rol spelen in conflicten. Het is
belangrijk dat kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in
kunnen leven in de gevoelens van anderen.
In de vorige Nieuwsflits gaven we al door dat de ouderavond die in het
voorjaar door de medezeggenschapsraad wordt georganiseerd, dit jaar in het
teken zal staan van De Vreedzame School. Een definitief programma volgt
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nog, zet u alvast de datum 6 april as in de agenda? Bijgaand vindt u ook de Nieuwsbrief van De
Vreedzame School.

Nieuwbouw
De bouwwerkzaamheden voor ons nieuwe schoolgebouw
verlopen nog steeds volgens schema. Het gebouw krijgt al
duidelijk vorm.

Vrienden van Het Volle Leven
PleinFeestje
Na maanden voorbereidingen was het zaterdag eindelijk zover, PleinFeestje op de Pier! En wat was het
toch een feest! We nemen jullie in vogelvlucht de avond door:
Bij binnenkomst werd iedereen op geheel eigen wijze welkom geheten door Doorbitches Coba (Juf
Jeannette) en Toos Stempeldoos (Tanja, mama van Ziggy en Django). Candy Girls en Prijzen Meisjes
verkochten de eerste snoepjes en lootjes voor het goede doel. De toon was gezet voor een eigenzinnig
en uitgelaten feest dat door ging tot in de kleine uurtjes.
Oud leerling Valerie Branoux opende met haar mooie luisterliedjes het muzikale programma, wat een
prachtige stem. Zelfs Het Volle Leven lied kwam voorbij.
Toen schoolband Full of Life het podium besteeg kon het dansen en meezingen echt beginnen. De Pier
stroomde vol en het leek wel een heuse schoolreünie. Als klap op de vuurpijl zong MC Johan mee met
een spetterende toegift, ‘I can’t get no satisfaction’.
DJ Lard (papa van Evy) hield de dansvloer vol met 80’s 90’s hits. De ene na de andere hit galmde door
de speakers. Drie prachtige danseressen van dansschool Diana Meijer maakte het plaatje helemaal
compleet, de sfeer zat er goed in.
Wat volgde had menigeen niet verwacht, de Speakerheadz. Aanstekelijke beats van ‘buitenaardse
wezens’ met speakers op hun lijf. Over deze show wordt nog lang nagepraat.
Emmaly Brown, al vanaf het ontstaan van PleinFeestje een toegewijde ambassadeur, blies ons omver
met haar prachtige stem. Saxofonist Marco (papa van Carmen) droeg ook zijn steentje bij door haar
muzikaal te ondersteunen op het podium, mooi hoe alles samenkwam.
De Kraaien brachten PleinFeestje tot een beukend hoogtepunt. Zoals verwacht stond de Pier op de
palen te stuiteren en werd de dansvloer een stampende massa. Uitzinnige moeders beklommen als
heuse ekstertjes het podium!
Na het uitzwaaien van de Kraaien was het tijd om de hoofdprijzen van de loterij uit te reiken. Een
overnachting op de Pier, Dinerbonnen, een schoonheidsbehandeling.. Verwachtingsvol stonden de
bezoekers met de lootjes in de handen.
Tot slot was daar het moment om de opbrengst van PleinFeestje bekend te maken: meer dan € 8000
gaat naar het nieuwe schoolplein van Het Volle Leven, tijd voor champagne!
DJ Gravity sloot de avond energiek af met een volle dansvloer, niemand wilde meer naar huis.
Helaas was er te weinig tijd over voor het geweldige house duo Infaam Konijn om te schitteren (o.a.
papa van Loek). Het enthousiasme van de eerdere artiesten was niet te temmen en sluitingstijd is
helaas sluitingstijd!

2

Terwijl menigeen de beste patatjes van Den Haag nuttigde ter afsluiting, ging de organisatie van het
PleinFeestje samen met enkele “die hard” vrijwilligers afbouwen. Het werd laat maar de adrenaline
was niet meer te meten want wat was het een fantastisch feest en wat hebben we genoten.
De opbrengst kan inmiddels naar boven worden bijgesteld: € 10.000 wordt overgemaakt naar
Stichting Vrienden van Het Volle Leven.
Als organisatoren zijn wij zo ongelofelijk trots dat wij met zo weinig uitgaven (€ 330) zo’n professioneel
en succesvol feest hebben neergezet en zo’n groot bedrag hebben opgehaald. Dit was nooit mogelijk
geweest zonder alle hulp van donateurs, sponsors, artiesten, vrijwilligers, bezoekers en zoveel meer.
We zijn er stil van hoeveel jullie voor ons hebben gedaan en hoe mooi alles is samengekomen. Alles
voor Het Volle Leven!
Was dit het echt? Wie weet wordt het PleinFeestje wel vervolgd, want het was té mooi om niet
dunnetjes over te doen!

Bedankt allemaal! Cindy, Eva, Inge, Kim, Lieke, Linda, Marieke, Merel, Nathalie, Paula, Sanna en Tanja

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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