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06.04.2017
08.04.2017
12.04.2017
13.04.2017
14.04.2017
17.04.2017

16:30-17:15u
17:45-18:45u
19:15-21:30u
11:00-16:00u

Disco – groepen 1 t/m 3 (gymzaal Gaffelstraat)
Disco – groepen 4 t/m 7 (gymzaal Gaffelstraat)
Workshop-avond voor ouders
Kledingbeurs (t.b.v. schoolplein) - Omnicentrum
Paasontbijt
Margedag – alle leerlingen vrij
Goede Vrijdag – school gesloten
2e Paasdag – school gesloten

Van de Directie
Oudertevredenheidsonderzoek
Om het jaar wordt op de scholen van ‘De Haagse Scholen’ een oudertevredenheidsmeting afgenomen.
De laatste meting is in het najaar van 2015 op onze school uitgezet. Het is gebleken dat de
vragenlijsten over het algemeen te lang zijn, omdat er alle mogelijke onderwerpen aan bod komen.
Ouders hebben geen zin of tijd om alle vragen te beantwoorden en vragen zich af wat er met de
resultaten van de meting gebeurt. Ons schoolbestuur start in samenwerking met onderzoeksbureau
Steda Research een pilot ‘oudertevredenheidsonderzoek’, waarbij sprake zal zijn van een andere
onderzoeksopzet. Enkele punten hierbij zijn:
- kortere vragenlijsten;
- vaste afnamemomenten;
- meer gericht op het bouwen en onderhouden van de relatie school - ouder en meer focus op
het functioneren van het kind in de klas en op schoolzaken die echt beïnvloedbaar zijn.
Er worden 3 vragenlijsten ontwikkeld: ‘Ouders & School’, ‘Kind & Klas’ en ‘Evaluatie’. Onze school zal
naast 5 andere scholen aan deze pilot deelnemen. De vragenlijst ‘Kind & Klas’ zal op onze school
worden uitgezet. Na de afname in april a.s. volgt een evaluatie met het onderzoeksbureau. Uiteraard
zullen de resultaten met de ouders worden gedeeld.

Voortgang herinrichting schoolterrein
Naar verwachting zal de school eind oktober 2017 naar de nieuwbouw verhuizen. Het streven is dat
dan ook de (her) inrichting van het schoolterrein is afgerond. Voor deze klus zijn bij vier bedrijven
offertes opgevraagd. Als bekend is welke partij de opdracht krijgt, vindt overleg met de aannemer
plaats. Aangezien de werkzaamheden rond de twee maanden in beslag nemen, wordt er begonnen,
terwijl de school op dat moment niet is opgeleverd. Een goede samenwerking tussen de aannemer en
de partij die verantwoordelijk is voor de herinrichting, is daarom belangrijk.

Interne begeleider
Babette Lucas, een van de twee intern begeleiders, heeft gesolliciteerd als intern begeleider op de
Eerste Nederlandse Buitenlucht School. Een school voor speciaal onderwijs in Den Haag. Het was een
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lang gekoesterde wens van Babette om daar te mogen werken. Na een procedure is Babette
aangenomen. Zij zal na de Meivakantie op deze school starten. Tot de zomervakantie blijft Babette nog
wel een dag op onze school werken om de lopende zaken af te handelen en een nieuwe intern
begeleider in te werken. Voor de werving van een nieuwe intern begeleider is inmiddels een traject
opgestart. Babette wensen wij heel veel plezier en succes toe op haar nieuwe school!

Algemeen
Gezocht voor Koningsdag 2017
Over een maand, op vrijdag 21 april, vieren wij Koningsdag op school. Wij zijn voor deze dag op zoek
naar ouders die ervaring hebben met het geven van dansles / yoga / judo etc. Het gaat om sporten die
in een leeg klaslokaal kunnen worden gegeven. Mocht het u leuk lijken een sportclinic voor de
leerlingen te verzorgen, kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind.

Gezocht: grote buitenpotten
Heeft u thuis nog grote plantenpotten voor buiten staan waar u niets meedoet? Juf Jeannette kan
deze heel goed gebruiken op de Gaffelstraat. Samen met de kinderen zal ze vullen met zaaigoed.

De Grote Rekendag
Woensdag 22 maart was er geen tijd voor taal, spelling en woordenschat maar werd er de hele dag
gerekend. Het Volle Leven deed namelijk ook dit jaar weer mee met de Grote Rekendag.
Van te voren zagen sommige kinderen een beetje op tegen deze dag … een hele dag rekenen, dat kan
toch alleen maar saai zijn. Maar wat heeft iedereen genoten!
Het thema van dit jaar was meten, bewegen en
construeren. Alle groepen begonnen deze dag met
een speurtocht door de school waarbij er lastige
rekensommen moesten worden opgelost. Dit
terwijl de leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 in
het zonnetje en zomerse gekleed genoten van
muziek en een drankje. De opdracht voor deze
groepen was namelijk: ontwerp je eigen
vakantiehuis voor een vakantiepark. De hele
ochtend moesten de leerlingen in groepjes met
verschillende opdrachten rondom dit vakantiehuis
aan de slag. Hoe zit dat nu met de maten van de verschillende meubelstukken, welke ruimtes heb je
allemaal nodig in een vakantiehuisje, hoe kan je een huisje slim inrichten etc.
De groepen 3/4 gingen aan de slag met: Als je om je heen kijkt, zie je overal getallen. Zij hebben eerst
meerdere opdrachten uitgevoerd die te maken hadden met getallen om hun heen . De eindopdracht
was een poster te maken over: Welke getallen horen bij jou?
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Nieuws uit de tekengroep
Met de kinderen van de tekengroep werken we op woensdagmiddag in de plusklas. We werken nu uit
het boek Beelden liegen niet, geschreven door Henk Visch. Hij is zelf beeldhouwer.
Ik lees een stukje voor en de kinderen kijken naar de bijpassende afbeelding van de beelden die er in
staan. Daarna gaan ze zelf aan de slag. Op de foto’s ziet u dat de kinderen met blokjes een beeld
(ruimtelijk werk) bouwen. Dit gaan schetsen ze eerst in hun studieboekje. Wie na enkele schetsjes
klaar is, kan een tekening van het beeld maken en daarop vrij fantaseren. We hopen aan het eind van
de lessen zelf een beeld te kunnen maken.

Kledingbeurs
Om het nieuwe schoolplein nog verder op te fleuren kunnen we zeker nog meer donaties gebruiken.
Vandaar dat er op zaterdag 8 april een baby-/kinderkleding (en een beetje speelgoed) beurs wordt
georganiseerd. Alle opbrengsten gaan regelrecht naar de nieuwe schommel, glijbaan of mooie tegels
op het plein. De beurs is van 11:00-16:00 uur in de prachtige grote zaal van het Omnicentrum op de 2e
Messstraat 108 (tegenover de ingang van Het Volle Leven - locatie 2e Messstraat). Dit was voorheen
de Lourdeskerk. Deze ruimte wordt belangeloos aan ons beschikbaar gesteld. Mochten jullie nog
goede schone tweedehands (zomer-) kleding hebben, dan is dat zeker nog welkom. Graag afgeven
tussen 9:00-10:30 uur bij het centrum.
Komende week zullen jullie een flyer in de tas van jullie kind aantroffen. We zouden het erg leuk
vinden als jullie deze thuis voor het raam hangen zodat iedereen weet van de kledingbeurs. Is hij te
gehavend of wil je er nog een extra, neem contact op en we zorgen ervoor!
Vele handen maken licht werk … wie wil ons helpen?? Waar zijn die ouders die het leuk vinden om te
helpen bij de verkoop en zo het plein van jullie kind nog mooier te maken? Gezellig wordt het zeker!
Aanmelden kan bij Angelique Weijl, moeder van Zoé (gr. 4a) op 06-40043018 of angelique@weijl.nl

Van de Ouderraad
Kleuterrun weer dolle pret
Het mocht dan flink stormen afgelopen zondag: kleine sportieve Scheveningers lieten zich niet
wegwaaien tijdens de tweede editie van de Westbroekparkloop! Begonnen als alternatief voor de
drukke één kilometer op de CPC-loop vorig jaar, is het nu uitgegroeid tot een volwaardig loopfeest
voor de kleuters van OBS Het Volle Leven. Maar liefst 121 kinderen uit de groepen 1 en 2 gingen om
10:30 van start voor een race van een kilometer door het fraaie Westbroekpark. Uiteraard werden de
zaken professioneel aangepakt en hadden de organiserende ouders gezorgd voor serieuze sponsors,
echte startnummers én medailles. Groente- en fruithandel Krijn Pronk zorgde voor appels voor álle
deelnemers, er was 40 liter limonade, Op De Weis Coffee & More hield het moraal van de ouders
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hoog, DJ Lard hield de beenspieren op temperatuur, twee kekke VW campertjes hielden de wind op
afstand, Haag Atletiek was bereid om startnummers uit te lenen en meester Jan zorgde voor echte
pylonen. En zelfs de dieren van Het Volle Leven werden niet vergeten; de dierenpot werd met € 300
weer bijgevuld door vrijgevige ouders! Een toploopfeestje dus, die inmiddels op vast op de Ouderraadagenda staat.

Vrijdag 31 maart – Disco groepen 1 t/m 7
Begin vast met oefenen van je danspasjes want op vrijdag 31 maart is het weer zo ver: DISCO TIME.
Met het thema Superhelden belooft het ook dit jaar weer een spetterend feest te worden.
Hoe laat?
16:30-17:15 uur – groepen 1 t/m 3
17:45-18-45 uur – groepen 4 t/m 7
Waar?
Gymzaal Gaffelstraat
De wachtende ouders kunnen tijdens de disco binnen een drankje drinken.
De toegang tot de disco is ten strengste verboden voor ouders. Wil je toch een glimp opvangen hoe
jouw kind staat te swingen tijdens dit spetterende spektakel? Meld je dan nu aan als hulpouder! We
zoeken nog een fotograaf en een portier. Meld je nu aan via: or@hetvolleleven.nl
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