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Agenda
Belangrijke data
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08.06.2017
15.06.2017
22.06.2017
28.06.2017
28.06.2017
29.06.2017
30.03.2017

Sportdag – groepen 3 & 4
Schoolsport Olympiade – groepen 8
Sportdag – groepen 5 t/m 8
Sportochtend – groepen 1/2
Musical – groep 8b
Musical – groep 8a
BBQ & run klauterparcours

Van de Directie
Verhuizing school
Achter de schermen zijn wij al begonnen met de voorbereiding van de verhuizing naar ons nieuwe
schoolgebouw en kunnen wij u hierover inmiddels meer informatie geven. De verhuizing is complex,
omdat wij vanaf drie locaties naar één locatie moeten verhuizen. Het verhuisbedrijf heeft minimaal drie
dagen voor de verhuizing nodig. Deze vindt plaats van maandag 23 oktober tot en met woensdag 25
oktober 2017. Op Donderdag 26 en vrijdag 27 oktober a.s. richten wij de school verder in, zodat wij alle
leerlingen op maandag 30 oktober a.s. in ons nieuwe gebouw kunnen ontvangen.
Een en ander betekent dat de kinderen van maandag 16 oktober a.s. (start Herfstvakantie) tot en met
vrijdag 27 oktober a.s. vrij zijn.

Margedagen
Volgens de Leerplichtwet moeten de leerlingen een verplicht aantal uren per schooljaar onderwijs
krijgen. Elk schooljaar zijn er uren ‘over’. Deze uren mogen de scholen inzetten om studiedagen voor het
team te organiseren, leerlingen extra vrij te geven voor Sinterklaas en Kerst e.d. Een groot deel van onze
marge uren gebruiken wij nu ten behoeve van de verhuizing. Dit betekent dat wij de rest van het
schooljaar minder studiedagen plannen met als consequentie dat de leerlingen minder extra vrije dagen
hebben. De data van de overige margedagen voor het schooljaar 2017 – 2018 worden binnenkort
bekend gemaakt.

Groepsindeling schooljaar 2017 - 2018
De groepsindeling voor het schooljaar 2017 – 2018 is bijna rond. Aanstaande vrijdag ontvangt u hierover
een extra Nieuwsflits. Inmiddels zijn ook de leerlingen van de groepen 2 verdeeld over de nieuwe
groepen 3. Volgend schooljaar worden drie groepen 3 geformeerd. Ook de indeling van de groepen 3
wordt vrijdag a.s. bekend gemaakt.

Wenmiddag
Op dinsdagmiddag 27 juni a.s. staat de wenmiddag gepland. Dit schooljaar wordt de wenmiddag alleen
voor de leerlingen van de groepen 1 tot en met 3 georganiseerd. Wij hebben dit besloten, omdat het
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vanwege de drie locaties organisatorisch lastig is om alle leerlingen in hun nieuwe groep met hun
nieuwe leerkracht(en) te laten wennen. Daarnaast start volgend schooljaar een aantal nieuwe
leerkrachten bij ons op school. Deze leerkrachten kunnen op de wenmiddag niet aanwezig zijn, omdat
zij op hun huidige school niet vervangen kunnen worden.

Van de Medezeggenschapsraad
Graag vragen wij als MR uw aandacht voor het volgende:
Jan Peter Legtenberg en Sanna Mari Kuisma zitten inmiddels drie jaar in onze MR. Beide leden willen
graag in de MR blijven, maar na drie jaar moet je je verkiesbaar stellen.
Wilt u ook deel uitmaken van de MR dan kunt zich verkiesbaar stellen via mr@hetvolleleven.nl. Vermeld
hierbij uw naam, naam van uw kind(eren) en groep(en) aangevuld met uw motivering.
Wat kunt u verwachten en wat is uw investering?
 Actieve deelname aan (minimaal) 8 MR vergaderingen per jaar met gem. 1 uur
voorbereidingstijd
 Actieve deelname aan de organisatie van de MR ouderavond
 Wellicht deelname aan een MR cursus (1 dag)
 Committent voor de komende drie jaar
De procedure ziet er als volgt uit:
1. Alle ouders krijgen de gelegenheid om zich kandidaat te stellen voor een positie binnen de MR
middels een email naar de MR t/m 9 juni 2017.
2. Indien er meer aanmeldingen zijn dan het aantal vacatures, zal er een verkiezing plaatsvinden in
de periode: 12 juni -16 juni 2017. De MR zal voorafgaand een lijst vaststellen van de personen
die verkiesbaar zijn.
3. De schooldirectie zal de stemmen tellen en deze bekend maken op maandag 19 juni.

Vrienden van Het Volle Leven
Bijzonder Vaderdag cadeau?
Bijna al onze schoolpleindromen komen uit, hopelijk het klauterparcours voor jouw kind(eren) ook.
Gemaakt van touwen en reeds gekapte Haagse bomen. Doe individueel of liefst met de hele klas mee
aan onze laatste inzamelingsactie: de crowdfunding van minstens € 10.000 voor het klauterparcours. De
provincie Zuid-Holland verdubbelt jouw donatie! En afhankelijk van de grootte van jullie donatie wordt
jij of jullie klas rijkelijk beloond, zie www.voorjebuurt.nl/hetvolleleven voor de beloningen.

School BBQ
Kom ook vrijdag 30 juni naar de BBQ en vier met ons de opbrengst van een jaar lang geld inzamelen
voor het schoolplein. Meer info volgt.

€4.500 dankzij steun Scheveningers
Een stemming onder alle Scheveningers heeft voor ons schoolplein een extra € 4.500 opgeleverd. Dit
bedrag komt bovenop de subsidie van € 30.000 die wij ontvingen van Stichting Initiatief op
Scheveningen (SIOS). Hoewel de tijd tussen de aankondiging van de stemming in de laatste dagen van
de meivakantie en de stemming op 12 mei kort was, werd er wel intensief campagne gevoerd via social
media. Ruim 1300 Scheveningers leverden hun stembiljet in. 792 keer werd voor ons mooie schoolplein
gestemd. Dit heeft geleid tot een tweede plek.
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Op vrijdag 19 mei werd de uitslag bekend
gemaakt door wethouder Karsten Klein
en mochten Joris en Imme Hoogerwerf,
Joe de Roo, Esther Vlasveld, John van
Aerle, Nathalie de Bruijn en Rutger-Jan
Hebben namens de Vrienden van HVL een
cheque van € 34.500 in ontvangst nemen.
Het SIOS geld is bedoeld om de economie
en de leefbaarheid op Scheveningen op
een innovatieve en duurzame manier
versterken. Dat doen we door 80% in te
zetten voor realisatie van het plein en 20%
voor activiteiten zoals theater, cultuur, sport, en natuur nadat het plein in gebruik is genomen.

Voortgang financiering schoolplein
Aan het begin van het schooljaar hebben we de kosten voor ons schoolplein ingeschat op minstens
€ 120.000. Dat bedrag zou worden betaald door school zelf – € 50.000 gespaard en € 25.000 subsidie
van Fonds 1818 – en door de Vriendenstichting, die de resterende € 45.000 als initieel doel van het
inzamelingsproject gesteld had. Voor deze € 120.000 zouden we de basis kunnen aanleggen – niet het
hele ontwerp. Het geweldige nieuws is dat er gaandeweg meer geld is binnengekomen, en er naast die
basis dus meer onderdelen uit het ontwerp gerealiseerd kunnen worden. Maar ook bleek dat de
werkelijke kosten voor het schoolplein hoger zijn dan ingeschat. De prijzen liggen hoger dan gedacht, er
zijn zaken over het hoofd gezien en eerder niet meegerekend, en er is werk van de nieuwbouw/Stichting
De Haagse Scholen overgenomen. Vele overleggen, kostenramingen, offertes en onderhandelingen
verder is het plaatje nu als volgt.
De realisatiekosten van het schoolplein – van gevel tot hek – zijn gestegen naar € 226.500.
 De Stichting De Haagse Scholen betaalt € 75.000 voor het overgenomen werk
 School bekostigt zelf de hierboven genoemde € 75.000
 De Vriendenstichting heeft momenteel maar liefst € 76.500 voor realisatie ingezameld
(bedankt!)
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Dat is veel meer dan in eerste instantie gedacht en dat is natuurlijk waanzinnig fantastisch. Daarmee
kunnen bijna alle onderdelen uit het volledige schoolplein-ontwerp gerealiseerd worden. Toch staan er
nog altijd onderdelen op de wensenlijst voor het geval er nog meer geld gedoneerd wordt, zoals
bijvoorbeeld een supervet klauterparcours, gemaakt van reeds gekapte Haagse bomen.
Momenteel is het ingezamelde realisatie-geld van de Vriendenstichting afkomstig van de SIOS-subsidie
(€ 27.500), donaties (groot)ouders en kinderen (€ 17.000), PleinFeestje (€ 10.000), sponsoren (€ 8.500),
zakelijke vrienden (€ 4.000), acties: Jantje Beton lotenverkoop (€ 4.000), bazaar (€ 3.500), en overige
acties (€ 2.000). Er is zelfs al meer geld ingezameld, maar dat geld is bedoeld voor respectievelijk
voorbereiding en programmering na ingebruikneming van het schoolplein. De totale SIOS-subsidie is
€ 34.500, waarvan dus € 27.500 wordt ingezet voor de realisatie en € 7.000 voor programmering.
Het schoolplein komt er. Met nog meer geld is nog meer mogelijk. Alle donaties tot de zomervakantie
worden ingezet voor ons schoolplein.

Algemeen
Tekengroep 2017
Op 31 mei kreeg de tekengroep de laatste les van dit schooljaar. Op school hebben we o.a. over de
Sprookjesbeelden gewerkt: schetsen gemaakt bij het uitgekozen sprookje Het Tinnen Soldaatje en
daarna een eigen beeldje uit verschillende materialen.
Deze laatste les hebben de kinderen de beelden van de tinnen soldaat ter plaatse getekend en daarna
een eigen zandbeeld van vochtig zand gemaakt. Juf Els vulde steeds een emmer met zeewater, dat de
kinderen goed konden gebruiken bij het zand. Er werd gewikt, gewogen, gekeken en flink gewerkt. Soms
samen. Ik dank de moeder van Rodus hartelijk voor de extra begeleiding die ik aan het overigens heel
rustige strand kreeg. In september kan een nieuwe tekengroep van start gaan. Juf Els
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