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Agenda
Belangrijke data
di
do
wo
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05.09.2017
07.09.2017
13.09.2017
19.09.2017
24.09.2017
27.09.2017

Kijkavond groepen 3 t/m 8
Kijkavond groepen 1/2
Sportdag groepen 3 & 4
Prinsjesdag – school gesloten
Vredesloop
Sportdag groepen 5 t/m 8

Van de Directie
Start
We hopen dat de start van het schooljaar voor iedereen prettig verlopen is. We wensen iedereen een
inspirerend schooljaar, wij hebben er in ieder geval veel zin in! We verheugen ons natuurlijk zeer op het
betrekken van het nieuwe gebouw. Ook het aanleggen van het nieuwe schoolplein schiet al goed op.

Dit schooljaar gaan we verder met de invoering van NPDL, waarmee we werken aan de “6C’s” van
creativity (creatief denken), character (karaktervorming), communication (communicatie), collaboration
(samenwerken), citizenship (burgerschap) en critical thinking (kritisch denken). In de bijlage vindt u een
flyer over NPDL met uitgebreide informatie over deze werkwijze. Ook gaan we door met het
implementatietraject van De Vreedzame School, onze methode voor sociaal emotioneel leren.
Dit schooljaar laten we ons bij het cultuuronderwijs inspireren door de methode “Laat maar leren”. Dit
is een methode die lessen in beeldende vorming, dans, drama en muziek online aanbiedt. We kunnen
met deze methode de lessen ook aan laten sluiten bij de voorstellingen die we gaan bezoeken.
Hieronder ziet u een impressie van een les uit de methode.
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Verder werkt een werkgroep hard aan het bevorderen van een doorgaande leerlijn tussen groep 2 en 3
en zullen we dit jaar een keuze maken voor een nieuwe methode voor taal en spelling. Tijdens de
algemene informatieavond zullen we u verder informeren over onze plannen.

Informatie avonden
Algemene ouderavond
Op donderdag 2 november 2017 om 19:30 uur vindt de algemene ouderavond plaats. Tijdens deze
bijeenkomst geven wij u onder andere inzicht in de plannen voor dit schooljaar en zullen de Ouder- en
Medezeggenschapsraad zichzelf aan u voorstellen. Een definitief programma van deze avond volgt nog.
Kijkavond
Op dinsdag 5 september 2017 wordt voor de groepen 3 tot en met 8 een Kijkavond georganiseerd en op
donderdag 7 september voor de groepen 1/2. SAMEN met uw kind(eren) kunt u tussen 18:45 en 19:45
uur de klas van uw kind(eren) bezoeken.

Kleuters afmelden tijdens tussenschoolse opvang (TSO)
Om de veiligheid van de kinderen tijdens de overblijf (TSO) te kunnen waarborgen, hebben wij vorig jaar
een extra controle ingesteld tijdens de overblijf voor de kleutergroepen op de 2e Messstraat. Dit is nodig
om het overzicht te houden op wie wel en niet aanwezig is tijdens de tussenschoolse opvang.
Wij vragen iedereen die zijn/haar kind(eren) komt ophalen tijdens de TSO zich af te melden bij een vaste
TSO medewerker. Andere kinderen mogen alleen mee als de ouders van de betreffende leerling
hiervoor toestemming hebben gegeven.
Hoe werkt dit in de praktijk?
U haalt uw kind uit de klas of van het plein en voordat u weggaat, meldt u bij de TSO medewerker dat u
uw kind heeft en het plein verlaat. Het is bij de TSO bekend wie er wel en niet naar huis gaat. Bij
terugkomst hoeft u zich niet te melden, in de klas wordt de aanwezigheid weer gecontroleerd.
Als uw kind met een andere ouder mee mag of door iemand anders opgehaald mag worden, kunt u
hierover een vaste afspraak maken met de leerkracht of u kunt het vooraf aan de leerkracht melden als
dit incidenteel gebeurt. De leerkracht zal dit doorgeven aan de TSO. Dit geldt ook voor het ophalen na
schooltijd. Leerlingen mogen alleen aan ouders van andere leerlingen worden meegegeven als dit
afgesproken is met de leerkracht.
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Van de Dierenwei
Bedankt dierenverzorgers!
Zo langzamerhand zijn alle schoolcavia’s en -konijnen weer terug van hun logeerpartijtjes bij de
leerlingen. Onze kippetjes mochten fijn vakantie vieren in hun eigen vertrouwde ren. De konijnen en
cavia’s moeten nu eerst even rustig wennen, aan elkaar en aan de nieuwe geurtjes en geluiden van alle
leerlingen en de omgeving. Zodra ze zijn bijgekomen, gaan de kinderen de verzorging weer op zich
nemen in de grote pauze, in groepjes van tien onder toezicht van een volwassene.
Maar … waar zouden we zijn zonder al die geweldige dierenverzorgers tijdens de zomervakantie?! Zes
weken lang is er fantastisch en heel liefdevol voor ze gezorgd. Dank jullie wel lieve Indy en Jalu, Florine
en Leonore, Feline en Isabel, Ximena en Evelien, Hessel en Yfke, Manu en Rosalie, Jurre, Laia en Joia,
en Mats. Een extra bedankje voor Noor en Krisje en hun familie die de hele vakantie voor onze kippetjes
in de 2e Messstraat hebben gezorgd. Een dikke pluim met dikke knuf van ons allemaal voor alle
dierenverzorgers!

Van de Medezeggenschapsraad
MR zoekt ouder
Komt u onze MR versterken met uw expertise, enthousiasme & inzet? Wilt u deel uitmaken van een MR
die proactief meedenkt en meewerkt met de schooldirectie om de kwaliteit van de school verder te
optimaliseren en een goed klimaat te creëren voor onze kinderen en personeelsleden? Meld u zich
uiterlijk vrijdag 1 september aan 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

Wilt u actief meedenken en meewerken aan het optimaliseren van de kwaliteit van de school in het
algemeen? En bent u bereid om uw inzet, expertise en enthousiasme hiervoor in te zetten? Stel u dan
nu kandidaat! 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 in de periode van 28 augustus t/m 1 september 2017.
2. Indien er meer aanmeldingen zijn dan het aantal vacatures, zal er een verkiezing plaatsvinden in
de periode van 4 september t/m 8 september 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 11 september
2017.

Van de Ouderraad
Het nieuwe schooljaar is alweer onderweg en ook de Ouderraad is weer in vol ornaat aanwezig om gave
buitenschoolse activiteiten op poten te zetten! Dat begint binnenkort al met deelname aan de
Vredesloop, gevolgd door de lampionnenoptocht, daarna Sinterklaas en Kerst, de grote Het-Volle-Leven-
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Disco en nog veel meer! We hopen dat we ook dit jaar weer op jullie hulp kunnen rekenen bij al onze
activiteiten! En mocht je zin hebben om mee te doen met de Ouderraad; je bent van harte welkom!
Stuur dan even een mail naar or@hetvolleleven.nl

Vredesloop
Onze school doet dit jaar voor de tweede keer mee met de Vredesloop op zondag 24 september 2017
- op de afstanden 1,5 km (start 9:30 uur) of 2,5 km (start 9:45 uur). Ouders/coaches mogen natuurlijk
mee rennen. Via de ouderraad ren je voor een gereduceerd tarief. Inschrijfformulieren zijn afgelopen
vrijdag in de schooltassen mee gegeven (als het goed is). Het formulier kan tot uiterlijk maandag 4
september ingeleverd worden bij de leerkracht.

Ouderbijdrage
Op onze school worden buiten de reguliere schooltijden door actieve ouders en leerkrachten tal van
sfeer-verhogende activiteiten georganiseerd. Om dit mogelijk te maken wordt je verzocht – op vrijwillige
basis – ouderbijdrage te betalen. Ieder kind krijgt deze week een brief mee in de schooltas met de
betalingsgegevens.

Jantje Beton
De Jantje Beton lotenverkoop door groepen 5 t/m 8 start woensdag 13 september 2017. Zoals jullie
weten gaat de helft van de opbrengst in de kas van de ouderraad en hiervoor worden weer leuke
activiteiten georganiseerd of wordt gespaard voor een nieuwe klimtoestel. Heb jij een goed idee waar
we voor kunnen sparen dan horen wij het graag. De andere helft is voor speelterreinen van kansarme
kinderen. Zie voor meer informatie www.jantjebeton.nl. Zit je niet in groepen 5 t/m 8 maar wil jij ook
loten verkopen, laat het ons weten. Op 12 of 13 september worden de benodigdheden in de klas
uitgedeeld.

Informatie over de Ouderraad
Heb je vragen over de ouderraad m.b.t. de werking, programma, uitgaven, ouderbijdrage of anderszins
neem dan graag contact op met de ouderraad: or@hetvolleleven.nl of spreek ons aan op het
schoolplein.
Dit jaar starten we in de volgende samenstelling (in alfabetische volgorde): Angelique Weijl, Arnaud
Roelofsz, Cindy van Schie, Dirk Jan van der Toorn, Jaap van der Sar, Jeffrey de Neef, Joris Hoogerwerf,
Rob Taal, Rutger-Jan Hebben, Yvette van Groeningen.
Wij houden de OR-pagina´s op de website www.hetvolleleven.nl zo actueel mogelijk: agenda, weetjes,
verslagen en formulieren. Ook foto´s van onze activiteiten staan normaliter binnen een paar dagen
online.

Vriendenstichting / Schoolplein
De schoolvakantie zit er weer op... Terwijl de meesten hebben kunnen genieten van een welverdiende
vakantie, is er de hele schoolvakantie hard gewerkt aan het nieuwe schoolplein door zowel vrijwillige
ouders als de hovenier. Over ruim twee maanden zitten we in het prachtige nieuwe gebouw met het
mooiste schoolplein van Nederland. De uitvoering gaat voorspoedig en krijgt steeds meer vorm, zie voor
foto´s www.vriendenvanhvl.nl. Juffen Jeannette en Andrea kiezen momenteel een geitenhok uit, de
bestrating ligt er grotendeels in, de belijning is besteld, het beton van de waterbaan wordt gestort, de
Haagse boomstammen zijn geschild, … kom eens langs en aanschouw het zelf. Wil je meer weten:
info@vriendenvanhvl.nl
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