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Agenda
Belangrijke data
ma
di
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zo

20.02.2017
21.02.2017
27.02.2017 t/m vr 03.03.2017
01.03.2017
13.03.2017
13:30-14:30u
19.03.2017

Oudergesprekken groep 3 t/m 8
Oudergesprekken groep 1/2
Voorjaarsvakantie – school gesloten
2e betalingstermijn overblijfbijdrage
Inloop ouders
Kleuterrun Westbroekpark

Van de Directie
Inrichting nieuwbouw
In het nieuwe schoolgebouw zullen op elke verdieping zogenoemde ‘leerpleinen’ worden gerealiseerd.
Leerpleinen zijn ruimtes waar (groepjes) leerlingen buiten de klas kunnen werken. Bijvoorbeeld als
leerlingen samen aan een opdracht willen werken. De klaslokalen kijken uit op de leerpleinen, zodat de
leerkracht vanuit de groep een oogje in het zeil kan houden. De pleinen worden niet alleen tijdens
schooltijd gebruikt. De naschoolse opvang zal de ruimtes na schooltijd ook gaan gebruiken
(multifunctionele accommodatie). De inrichting van de pleinen is dus belangrijk. Naast functionele
werkruimten moeten de leerlingen zich er na schooltijd ook ‘thuis’ voelen.
Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van 2Samen, leerkrachten en directie houden zich
met de toekomstige inrichting bezig. Zij worden hierbij ondersteund door een bedrijf dat
gespecialiseerd is in schoolinrichting. De gemeente Den Haag heeft een subsidie van € 20.000,beschikbaar gesteld voor de inrichting van de multifunctionele ruimtes.

Oplevering
De oplevering van de nieuwe school staat begin september a.s. gepland. Begin juni weten wij of deze
datum zal worden gehaald. Dit betekent overigens niet dat wij dan al gaan verhuizen. Na de oplevering
krijgt de aannemer enkele weken de tijd om eventuele geconstateerde gebreken te herstellen. Daarna
wordt het gebouw aan de gebruiker, de school, vrijgegeven en kunnen wij starten met de inrichting.
Als de inrichting is afgerond, zullen wij verhuizen. Dit betekent dat de school een week gesloten zal
zijn. Wij proberen deze week aansluitend aan de herfstvakantie vast te plakken. Half juni zal bekend
zijn of dit lukt. Als dit niet het geval is, zullen de leerlingen in november a.s. een week vrij zijn.

Van de Ouderraad
Kleuterrun - zondag 19 maart
Nog genietend van het succes van vorig jaar wordt ook dit jaar op zondag 19 maart 2017 weer een
kleuterrun in het Westbroekpark georganiseerd speciaal voor groepen 1/2. Weet jij het ook nog:
vrolijke busjes, muziek, met je vriendjes in het park, na een warming-up en een parcours van 1 km een
mooie medaille.
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De inschrijving start vlak voor de voorjaarsvakantie met de verspreiding van inschrijfformulieren die je
dan bij je juf kunt inleveren.
Noteer alvast de datum (zondag 19 maart 2017) in je agenda - we mikken op een ochtendprogramma.

Algemeen
Bloembollen voor school
Gooi uitgebloeide bloembollen nooit weg maar neem ze mee naar school. Op school drogen we ze en
planten we ze in buitenpotten en vanaf volgend schooljaar graven we ze weer in in de grond op ons
schoolterrein. Als de bloem er na de bloei afgeknipt wordt en wordt weggelegd op een koel plekje om
te drogen (in een krant bijvoorbeeld), gaat de bol zich voorbereiden op een nieuwe bloeiperiode. Elk
jaar weer.
Op school ontvangen we daarom heel graag zoveel mogelijk bollen zodat we elk voorjaar weer kunnen
genieten van een geluk makende bloemenzee. Lever ze in bij de leerkracht of conciërges.
S.V.P. de bladeren NIET afknippen, enkel de steel met de bloem. Alvast hartelijk bedankt!

Vrienden van Het Volle Leven
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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