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22.06.2017
28.06.2017
28.06.2017
29.06.2017
30.03.2017
vanaf 16:00u
03.07.2017
03.07.2017
04.07.2017
04.07.2017
07.07.2017
10.07.2017 t/m vr 18.08.2017
21.08.2017

Sportdag – groepen 5 t/m 8
Sportochtend – groepen 1/2
Musical – groep 8b
Musical – groep 8a
Zomerfeest bij SC Rootz
Uit school gooien groep 8
Pannenkoekenlunch – groepen 1/2 C, E, F & G
Pannenkoekenlunch – groepen 1/2 A, B & D
Uitreiking rapporten – groepen 3 t/m 7
Margedag – alle leerlingen vrij
Zomervakantie – school gesloten
1e schooldag schooljaar 2017-2018

Van de Directie
Einde schooljaar
Voor u ligt alweer de laatste Nieuwsflits van het schooljaar. Met o.a. de sportdagen die er nog
aankomen en de musicals van de groepen 8 staan onze leerlingen nog gezellige activiteiten te wachten
om het jaar op een fijne manier af te sluiten. Tussendoor wordt er natuurlijk ook nog hard gewerkt in de
groepen. Iedere groep zal naast het afsluiten van de programma’s van de methodes een week lang alle
middagen werken aan een thema naar keuze. Dit doen de groepen op de NPDL-manier, dus zoveel
mogelijk rekening houdend met het ontwikkelen van de vaardigheden samenwerken, creativiteit,
kritisch denken, karakterontwikkeling, communicatie en burgerschap.
Aan het einde van dit schooljaar willen we ook graag weer stilstaan bij onze fantastische hulpouders.
Onze MR-leden die met ons meegedacht hebben en hebben geadviseerd bij het beleid van de school, de
Ouderraad die ook dit jaar weer hard gewerkt heeft om feestelijke activiteiten voor onze leerlingen te
verzorgen en natuurlijk de Vrienden van het Volle Leven die op allerlei unieke manieren geld hebben
ingezameld voor het nieuwe schoolplein. Maar daarnaast zouden wij ook niet zonder alle ouders kunnen
die helpen bij de overblijf, de bibliotheek draaiende houden, meegaan naar uitjes, controleren van
luizen en ga zo maar door… alle hulpouders dus ontzettend bedankt!

Verhuizing school en margedagen
Zoals in de vorige Nieuwsflits gemeld zijn de kinderen van maandag 16 oktober 2017 (start
herfstvakantie) tot en met vrijdag 27 oktober 2017 vrij. Op 30 oktober zullen wij dan de leerlingen
ontvangen in het nieuwe gebouw. Door de verhuizing hebben wij weinig marge-uren over, de leerlingen
zullen wel in de middagen vrij zijn op dinsdag 5 december 2017, vrijdag 22 december 2017 (voor de
kerstvakantie) en vrijdag 13 juli 2018 (voor de zomervakantie).
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Inrichting nieuwbouw
Enige tijd geleden lieten we in de Nieuwflits al onder voorbehoud een impressie zien van de inrichting
van het nieuwe gebouw. Inmiddels hebben we, samen met 2Samen, de inrichting van deze leer- en
doepleinen kunnen realiseren. Deze multi-functionele ruimtes kunnen door de leerlingen gebruikt
worden om te spelen, zelfstandig aan opdrachten te werken, in groepjes samen te werken etc..

Schoolzwemmen volgend schooljaar
Van de gemeente hebben wij bericht ontvangen dat volgend schooljaar alleen het schoolzwemmen van
groep 5 gesubsidieerd wordt. De afgelopen schooljaren is onze aanvraag om ook groep 4 mee te laten
schoolzwemmen gehonoreerd, helaas is dat voor volgend schooljaar niet het geval.

Van de Dierenwei
Schooldieren tijdens de vakantie
Om onze leerlingen thuis ervaring op te laten doen met een konijn of cavia is een vakantie de uitgelezen
periode, want dan gaan onze schooldieren uit logeren. Zo wordt meteen duidelijk of je daadwerkelijk
een dier wilt aanschaffen of juist niet. Als je tenminste in Scheveningen bent. Vooral erg fijn voor juf
Jeannette die dan ook vakantie kan vieren en niet naar school hoeft om de dieren van water en voer te
voorzien en de hokken schoon te maken.
Onze kippetjes bij de kleuters gaan deze zomer fijn verzorgd worden door Noor uit 1/2A.
We hebben nu nog in de logeer-aanbieding:



2 cavia's, samen in een hok, voor de laatste 3 weken (30 juli t/m 20 aug)
4 konijnen (apart) voor de hele of halve vakantie

Je krijgt een binnenkooi, waterflesje en voerbakje mee, en voer en hooi voor 3 of 6 weken. Rond 30 juli
is Juf Jeannette (na afspraak) op de Gaffelstraat om dieren uit te wisselen en een nieuwe voorraad te
overhandigen. Mocht het logeerpartijtje onverhoopt geen succes blijken of ontstaat er een allergie, dan
gaan we tussendoor op zoek naar een andere logeerplek.

Van de Overblijfcommissie
Het overblijfteam zoekt versterking. We hebben nog een paar vaste plekken te vullen en hebben ook en
tekort aan reserve ouders. Er zijn 3 soorten overblijfouders: vaste, reserve en hulpouders.
Vaste ouders:
 Staan op een vaste dag/dagen op het schoolplein.
 Krijgen korting op overblijfbijdrage: het oudste kind mag gratis overblijven.
 Krijgen voor elke overblijfbeurt een vergoeding (afhankelijk van locatie).
 Volgen cursus (zoals EHBO en/of Vreedzame School) die vanuit school aangeboden wordt en
nemen deel aan team vergaderingen.
 Tekenen vrijwilligerscontract met school en leveren VOG (verklaring omtrent gedrag) in.
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Kunnen diensten met andere vaste ouders ruilen en mogen alleen door een vaste of een reserve
ouder vervangen worden.
Staan vaak ook op de reserve lijst maar worden niet op de roosters ingedeeld.

Reserve ouders:
 Kunnen niet elke week overblijven, maar staan op de reserve lijst om vaste of hulpouders te
vervangen.
 Horen bij het overblijfteam, kunnen op de Groeps-app/mail.
 Tekenen vrijwilligerscontract met school en leveren VOG (verklaring omtrent gedrag) in.
 Worden ook op de roosters als hulpouder ingedeeld omdat niet zeker is hoe vaak ze invallen. Dit
is dan geen betaalde beurt. Kunnen ze op de dag niet komen, dan gelden dezelfde regels als
voor hulpouders (zie hieronder, dus ze kunnen ruilen met een andere hulpouder, maar niet met
een vaste of reserve, want dat kost € 8).
 Krijgen voor elke overblijfbeurt een vergoeding (afhankelijk van locatie) en dezelfde korting als
een hulpouder.
 Volgen cursus (zoals EHBO en/of Vreedzame School) die vanuit school aangeboden wordt en
nemen deel aan team vergaderingen.
Hulpouders:
 Ouders die door de coördinatoren in een rooster worden ingedeeld , meestal 2 tot 3 keer (per
kind) per schooljaar.
 Krijgen korting op de overblijfbijdrage.
 Zijn geen teamleden (geen VOG , geen contract)
Dus …
-

Heb je tussen de middag een uurtje de tijd (op ma, di, do of vr)?
Zoek je een nieuwe uitdaging en wil je een paar extra centjes verdienen?
Vind je het leuk in een team van betrokken ouders te werken?
Werk je graag met kinderen?
Denk je graag mee om de overblijf nog leuker te maken?

… dan is dit je kans! Als je vaste of reserve ouder wilt worden, meld je dan z.s.m. aan via
overblijfouders@gmail.com.
Hulpouders kunnen zich aan het begin van volgend schooljaar via het digtale overblijfformulier
aanmelden.

Van de Ouderraad en Vrienden van Het Volle Leven
Prikkie voor een Prullie
Weet jij het nog? Afgelopen november zag je zoiets moois op de bazaar. Vrijdag 23 juni is de uitverkoop
van de nog niet verkochte spulletjes! Alles moet weg. Echt hele mooie spullen zitten er nog bij. Van
autootje tot complete kinderwagen, voor maximaal € 3,00 is het van jou! De opbrengst is natuurlijk voor
het supervette klauterparcours. Iedereen is welkom op vrijdag 23 juni van 15:00 uur tot 17:00 uur op
het schoolplein van onze tijdelijke locatie aan het Willem Beukelszoonplein.

Uitnodiging zomerfeest
Vier met ons mee! Dit jaar vieren we op vrijdag 30 juni het zomerfeest op het strand bij SC Rootz. Niet
op school, vanwege allerlei beperkingen en omdat Rootz één van onze grootste schoolplein-sponsors is.
Rootz biedt het eerste drankje en een aantal beach-sporten gratis aan, dus komt allen. Ook vinden we
het dan een fantastisch moment om stil te staan bij alles wat we met z´n allen hebben gedaan om het
nieuwe schoolplein te realiseren; prachtige (buitenschoolse) activiteiten, de succesvolle crowdfundingcampagne voor het klauterparcours, één jaar lang geld inzamelen en lokale sponsors aan boord krijgen!
Neem gezellig de hele familie mee, drink, eet en speel met ons mee en laat je informeren over het
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schoolplein-ontwerp, de uiteindelijke opbrengst en de schoolplein-realisatie. Wens de leerkrachten een
fijne vakantie of kom gewoon voor de gezelligheid in de zon.




Locatie: SC Rootz bij The Hague Beach Stadium (direct naast het
noordelijk havenhoofd)
Wanneer: vrijdag 30 juni vanaf 16:00 uur
Kosten: voor eigen rekening

Ook kun je, als je dat wilt, onbeperkt BBQ of pannenkoeken bestellen. Rootz
heeft de prijzen voor ons gereduceerd. Voor volwassen kost de BBQ € 17,50
p.p. (keuze vlees/vis of vegetarisch) en voor de kids is dit € 7,50 p.p. (keuze
vlees/vis/vegetarisch of pannenkoeken) mits je dat uiterlijk 25 juni mét je keuze
doorgeeft aan or@hetvolleleven.nl.
NB: de verantwoordelijkheid voor de kind(eren) blijft bij de eigen ouders/verzorgers, let dus goed op
je kind(eren).

Algemeen
Groep 8 – schoolsportolympiade 2017
De Olympiade wordt georganiseerd door de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding in opdracht
van de gemeente Den Haag. Tijdens dit tweedaagse sportevenement op 13 en 15 juni 2017 maakten
leerlingen uit groep 8 kennis met achttien verschillende sporten.

We vertrokken al vroeg op de fiets richting het sportterrein van de HALO. Ter plaatse hebben we eerst in
de grote sporthal gekeken naar de opening, er werd een showtje freerunnen gegeven door een paar
steengoede freerunners. Hierna begonnen de teams ieder met hun eigen begeleider ( bedankt Natalie,
Lisette, Chris en Willem!) aan alle spelletjes en wedstrijden. Tussendoor konden de kinderen een
smoothie en fruit halen. We zijn trots op onze groepen 8, ze hebben zich van hun sportiefste kant laten
zien!
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