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12.04.2017
13.04.2017
14.04.2017
17.04.2017
18.04.2017 t/m do 20.04.2017
21.04.2017
24.04.2017 t/m vr 05.05.2017
27.04.2017
10.05.2017

Paasontbijt – eigen bord, beker, bestek meenemen
Margedag – alle leerlingen vrij
Goede Vrijdag – school gesloten
2e Paasdag – school gesloten
CITO Eindtoets – groep 8
Koningsspelen / viering verjaardag leerkrachten
Meivakantie – school gesloten
Het Volle Leven op de vrijmarkt – Gentsestraat 78
Korfbaltoernooi – groepen 3 t/m 6

Van de Directie
Ouderbijeenkomst De Vreedzame School
Afgelopen donderdagavond is op de Gaffelstraat een ouderbijeenkomst gehouden over De Vreedzame
School. Na een algemene inleiding voerde groep 7 een aantal toneelstukjes op over De Vreedzame
School waaruit bleek dat ze al goed oplossingsgericht kunnen denken.
In de pauze was er gelegenheid om tussen de opstekerslingers de opsteker van de leerlingen voor hun
ouders te zoeken en werden er door de ouders ook nog opstekers aan de school gegeven. Hier zijn we
natuurlijk erg blij mee. Ook werden er nog vragen voor de stuurgroep meegegeven die daar mee aan
de slag zal gaan. Na de pauze konden ouders zelf een les ervaren van onder-, midden- en
bovenbouwleerkrachten.
We danken alle ouders voor hun aanwezigheid en de positieve feedback die we ontvangen hebben!

Cultuurplan
Op woensdag 29 maart is juf Jolanda Spaans-Niemeijer van 1/2c
geslaagd voor de opleiding “Interne CultuurCoördinator (ICC)”,
georganiseerd door CultuurSchakel, het kenniscentrum voor
cultuuronderwijs en amateurkunst van de gemeente Den Haag.
Jolanda heeft hiervoor een meerjarenplan geschreven voor de
school op het gebied van cultuuronderwijs. Dit plan past goed
binnen de visie van de school waar cultuuronderwijs een van de
pijlers is en sluit ook goed aan bij de vaardigheden die via NPDL
worden aangeleerd. Binnenkort kunt u het cultuurplan vinden op onze website onder
beleidsdocumenten.
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Gewijzigde/aanvullende data schoolactiviteiten
De volgende schoolactiviteiten zijn van datum gewijzigd dan wel aan de agenda toegevoegd:
Schoolreis groepen 3 t/m 8
Sportdag groepen 3 & 4
Schoolsport Olympiade groep 8
Sportdag groepen 5 t/m 8
Sportdag groepen 1/2

dinsdag 6 juni 2017
donderdag 8 juni 2017
donderdag 15 juni 2017
donderdag 22 juni 2017
woensdag 28 juni 2017

Algemeen
Paasontbijt
Aanstaande woensdagochtend 12 april is het weer smullen geblazen in alle groepen, want dan is er het
Paasontbijt in de klas!! Vergeet niet je bord, beker en bestek mee te nemen en deze keer is het de
bedoeling om op je paasbest naar school te komen: in je pyjama!

Gezocht: biebouders
Onze leerlingen op de Gaffelstraat gaan graag naar de schoolbibliotheek en zouden graag willen dat de
bibliotheek vaker open is. Momenteel is de groep biebouders, door onvoorziene omstandigheden,
enigszins uitgedund. We zijn daarom op zoek naar ouders (of grootouders) die het leuk vinden en tijd
hebben om een paar uurtjes per week te komen helpen in de bieb. Voor de volgende dagdelen zoeken
we nog biebouders: maandagmiddag, woensdagochtend, donderdagochtend en donderdagmiddag.
Neem voor meer informatie contact op met Saskia Broersma van de administratie.

Gezocht: logeeradressen voor onze konijnen en cavia’s
Wie wil er thuis een konijn of cavia verzorgen tijdens de Meivakantie? Een hok of voer krijg je mee van
school. Neem contact op met juf Jeannette of juf Andrea.

Van de Ouderraad
Het Volle Leven op de vrijmarkt!
Ook zo’n fan van de vrijmarkt op Koningsdag? Dit jaar staat is ook Het Volle Leven vertegenwoordigd!
Speelgoed, boeken, films, snuisterijen; voor ieder wat wils én de opbrengst gaat uiteraard naar het
nieuwe schoolplein!
Verkopers gezocht!
De verkooplocatie van Het Volle Leven kun je donderdag 27 april vinden ter hoogte van de
Gentsestraat 78. En om al die spullen te verkopen, hebben we de hulp van de kinderen nodig! 10
kinderen in de ochtend, van 09:00 tot 12:30 uur en 10 kinderen in de middag, van 12:15 tot 16:30 uur.
Uiteraard zorgen verschillende ouders voor verkoopbegeleiding. Geef je gauw op via
or@hetvolleleven.nl!
Vervoer gezocht!
We hebben al die fraaie verkoopwaar opgeslagen op het Willem Beukelszoonplein. Wie o wie is bereid
om ‘s morgens in alle vroegte te helpen met het verplaatsen van de spullen naar het Belgisch Park?
Het is de bedoeling dat alle waar om 08:00 uur klaar is voor de verkoop. Meld je graag aan via
or@hetvolleleven.nl!
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Topdisco megasucces!
Wat krijg je als je een flinke club hulpouders, een coole DJ, feestverlichting, tientallen liters limonade
en kilo’s chips, loslaat in een oude gymzaal? Nou, een topfeest natuurlijk!! De jaarlijkse disco van Het
Volle Leven was dit jaar wel in de tijdelijke gymzaal op de Gaffelstraat, maar het feestje was er niet
minder om! Nadat een flinke club hulpouders samen met de OR aan de slag was gegaan voor de grote
van-gymzaal-naar-disco-ombouw, verschenen de eerste geweldig verklede kinderen al ten tonele. En
gefeest werd er! Van kleuters tot bovenbouw, het dak ging eraf! Iedereen dus onwijs bedankt voor
hulp, medewerking en het maken van een topfeest! En oh ja, Rob Taal heeft een prachtige ‘time-lapse’
video gemaakt, van opbouw tot opruim. Moet je zien: check de Facebookpagina van OR Het Volle
Leven!

Kledingbeurs een groot succes, hulpouders bedankt!!
Afgelopen zaterdag was het een drukte van belang in de voormalige Lourdeskerk. Het leek wel of de
hele buurt was uitgelopen om een mooi outfitje te scoren voor deze zomer. De ruimte was prachtig,
de hulpouders waren top in de verkoop en met een opbrengst van € 430 kun je alleen maar trots
terugkijken. Weer een mooie bijdrage voor het schoolplein! Bedankt aan alle hulpouders!

Vrienden van Het Volle Leven
Voortgang realisatie schoolplein
Een bazaar, een feest, een flessen-inzamelactie, donaties, mooie bedragen van sponsors en afgelopen
weekend weer een kledingbeurs: met dank aan jullie is er al een prachtig bedrag opgehaald voor het
groene schoolplein dat voor onze kinderen ontworpen is. Inmiddels komt de haalbaarheid van al die
toekomstplannen behoorlijk in zicht.
Groter en groter
Ondertussen is het project groter en groter geworden. Een deel van het werk dat Stichting De Haagse
Scholen voor onze nieuwbouw zou uitvoeren – en nog steeds ook betaalt – is namelijk bij ons
neergelegd. In goed overleg en met goede redenen: als we het plein op een veilige en verantwoorde
manier, voor een goede prijs en op tijd opgeleverd willen krijgen, dan is het efficiënter als school
samen met de Stichting Vrienden van Het Volle Leven een aannemer/hovenier vindt die het ontwerp
realiseert.
De winnende partij
Dat betekent dat directeur Richard Young, Joris Hoogerwerf (voorzitter van de Stichting Vrienden van
het Volle Leven en vader van Imme en Marcus) en Esther Vlasveld (architect, ontwerper van het plein
en moeder van Thimo en Sven) iedere week met allerlei partijen aan tafel zitten om te overleggen.
Over wie wat gaat wat doen en wanneer, aansprakelijkheid, veiligheid, de verdeling van de
verantwoordelijkheden en alles wat het project verder met zich meebrengt. Deze maand worden de
offertes beoordeeld van een viertal gegadigde aannemers/hoveniers die gespecialiseerd zijn in het
aanleggen van schoolpleinen. In april wordt de keuze gemaakt. Met de winnende partij wordt het plan
dan zodanig gekneed dat budget, ontwerp en uitvoering naadloos op elkaar aansluiten.
Iedereen timmert mee
Alle betrokken partijen en personen staan in de “meewerkstand” en daardoor zit de vaart er nu goed
in. Ter indicatie: de projectleider van de nieuwbouw namens DHS timmert persoonlijk en vrijwillig een
nieuw konijnenhok voor de dierenwei; Pauline Krikke, de nieuwe burgemeester van Den Haag, en
Christine Teunissen, Eerste Kamerlid namens Partij voor de Dieren, hebben aangegeven bij de opening
van het nieuwe groene schoolplein te willen zijn. We sturen aan op een enorm succes.
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De sterke wens is dat het nieuwe schoolplein klaar is als de nieuwbouw in gebruik genomen wordt. De
werkzaamheden aan het nieuwe schoolplein zullen 2 tot 3 maanden duren. Er wordt daarom naar
verwachting meteen na de zomervakantie gestart. Tijdens de aanleg van het schoolplein zullen we
weer een beroep doen op ouders die het leuk vinden om ook letterlijk hun steentje bij te dragen.
Denk aan dierenhokken timmeren, helpen met planten, schilderen of koffie uitdelen: alle beetjes
helpen! We hopen van deze bouwfase opnieuw een gezamenlijke inspanning te maken van ouders en
Scheveningers, zodat het echt óns plein wordt. Dat gaat ongetwijfeld lukken. Aanmelden kan al via
info@vriendenvanhvl.nl – details volgen!
Meer weten?
Wil je meer weten over de financiering, het huidige ontwerp of het aanbestedingsproces van het
nieuwe schoolplein? Of kun je een bijdrage leveren (financieel of in natura)? Neem dan contact op met
Richard Young (r.young@hetvolleleven.nl), Joris Hoogerwerf (info@vriendenvanhvl.nl) of Esther
Vlasveld (esther@studioevo.nl).
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