NIEUWSFLITS
32e jaargang / Nummer 15 / 15 mei 2017
Gaffelstraat 85 * 2584 SJ Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl
___________________________________________________________________________________

Agenda
Belangrijke data
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17.05.2017
24.05.2017
25.05.2017 & vr 26.05.2017
29.05.2017 t/m do 01.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
08.06.2017

Finale korfbaltoernooi – groepen 5 & 6
Margedag – alle leerlingen vrij
Hemelvaart – school gesloten
Avondvierdaagse
2e Pinksterdag – school gesloten
Schoolreisjes – groepen 1 t/m 8
Sportdag – groepen 3 & 4

Van de Directie
Formatie
Nu we de laatste periode van het schooljaar ingaan, zijn we natuurlijk weer druk bezig met het invullen
van de formatie voor volgend schooljaar. Doordat de school groeit en een aantal leerkrachten afscheid
neemt, onder andere door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, zijn er vacatures
ontstaan.
Inmiddels heeft er een ronde met sollicitatiegesprekken plaatsgevonden en zal er volgend schooljaar
een aantal nieuwe leerkrachten op school beginnen. Binnenkort zullen we u informeren over de
indeling van de leerkrachten over de groepen van volgend schooljaar.

Nieuwbouw
Van de gemeente Den Haag hebben we een budget ontvangen om een kunstwerk te laten maken voor
de nieuwe school. Kunstcentrum Stroom heeft van de gemeente Den Haag de opdracht gekregen om
ons te begeleiden bij het uitzoeken van een kunstenaar om dit uit te voeren. Na een aantal
presentaties is onze keuze gevallen op Arno Coenen en Iris Roskam om het kunstwerk te gaan maken.
Arno Coenen en Iris Roskam ontwierpen eerder “De hoorn des overvloeds”, het kunstwerk van de
Markthal in Rotterdam.

Invulling studiedag
Volgende week woensdag 24 mei staat een studiedag voor de leerkrachten gepland. De ochtend staat
voor het grootste deel in het teken van NPDL. ’s Middags vindt een teamuitje plaats. De leerlingen zijn
die woensdag dus vrij.
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Van de Ouderraad
Avondvierdaagse
Haal de wandelschoenen (en de paraplu…) maar weer tevoorschijn: maandag 29 mei gaat de
Avondvierdaagse weer van start! En dat betekent 4 avonden wandelpret door de mooiste stukjes van
Scheveningen. Vorige week hebben we de kinderen de inschrijfformulieren meegegeven, vergeet deze
niet voor aanstaande vrijdag 19 mei in te leveren! Uiteraard met het inschrijfgeld in de bijgeleverde,
gesloten envelop.
LET OP: nieuwe verzamelplek
Omdat er op het schoolplein bij de Blinkerd nog volop wordt verbouwd, verzamelen we dit jaar bij
Korfbalvereniging KVS, aan het einde van het Westbroekpark, Cremerweg 2.
Veel wandelplezier en zie voor meer info www.hetvolleleven.nl/Avond4daagse

Gezocht: verkeersregelaars Avondvierdaagse
De organisatie van de Avondvierdaagse is nog op zoek naar mensen met een verkeersregelaar
certificaat, die mee kunnen helpen bij het veilig oversteken in Scheveningen. Heeft u zo een certificaat
en heeft u tijd en zin om mee te helpen, al is het maar 1 of 2 avonden? Neem dan contact op met Ed
Vuijk: edbromsnor@kpnmail.nl of 06-20 24 73 67.

Algemeen
Dierennieuws
We zijn blij dat onze dieren zo goed zijn verzorgd tijdens de Meivakantie! Dank jullie wel en een dikke
knuffel voor: Fien (1/2a), Noor (1/2a), Jayden (1/2b), Reza (1/2g), Aviva (6b), Roos (5a) en Manu (4b).
De kosten voor onze geiten, die in Honselersdijk van hun tijdelijk rust genieten, lopen gewoon door.
Verder schaffen we regelmatig verzorgingsproducten en af en toe nieuwe behuizing aan en uiteraard
de korreltjes, hooi, stro en houtvezels. Denken jullie allemaal weer eens aan de Dierenpot op
woensdag?

Schaapscheerfeest
Op kinderboerderij ‘t Waaygat op de Havenkade is het weer zo ver: aanstaande woensdag 19 mei van
13:30 tot 15:30 uur vindt het jaarlijkse schaapscheerfeest plaats. Altijd leuk en leerzaam, dus mis het
niet!
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