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13.09.2017
13.09.2017
19.09.2017
24.09.2017
27.09.2017
27.09.2017
04.10.2017
05.10.2017

Sportdag groepen 3 & 4
Start lotenverkoop Jantje Beton
Prinsjesdag – school gesloten
Vredesloop
Sportdag groepen 5 t/m 8
Einde lotenverkoop Jantje Beton
Start Kinderboekenweek
Landelijke staking – school gesloten

Van de Directie
Staking basisonderwijs
Op donderdag 5 oktober a.s., de Dag van de Leraar, is er een landelijke staking in het basisonderwijs
aangekondigd. Leerkrachten, vakbonden en werkgevers maken zich ernstige zorgen over de toekomst
van het (basis)onderwijs. De werkdruk is te hoog, het salaris is te laag en er is een tekort aan (inval)
leerkrachten. Op onze school zullen alle leerkrachten staken. Dit betekent dat de school op die dag
gesloten zal zijn.
Door de school zal geen opvang worden verzorgd. Indien u zelf niet voor opvang kunt zorgen, kunnen
wij proberen een opvangorganisatie in te huren. U dient dit tijdig door te geven via het e-mailadres
administratie@hetvolleleven.nl. Aan de opvang zijn kosten verbonden.

In memoriam
Op 5 augustus jl. is onze oud-collega Sandra Messina na een lang ziekbed overleden. Haar beide
kinderen, Thomas en Floris, hebben op onze school gezeten. Sandra heeft jaren als administratief
medewerkster op Het Volle Leven gewerkt. Helaas ging zij twee jaar geleden wegens
gezondheidsredenen met ziekteverlof. Zij werd door collega’s, kinderen en ouders erg gewaardeerd.
Op 11 augustus jl. heeft de uitvaart plaatsgevonden, waarbij (oud) collega’s aanwezig waren.

Schoolgids 2017 - 2018
Na de zomervakantie is de nieuwe schoolgids voor 2017 – 2018 verschenen. De vorige schoolgids gold
voor de periode 2014 – 2017. Wij hebben besloten de gids vanaf dit schooljaar jaarlijks te actualiseren.
In de schoolgids geven wij onder andere informatie over onze manier van werken, de organisatie van
ons onderwijs, de zorg aan leerlingen en de schoolresultaten. De schoolgids is als PDF bestand bij de
Nieuwsflits gevoegd en is ook op onze website te downloaden.
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Van de Medezeggenschapsraad
Verkeersveiligheid Rijslag
Binnenkort ontvangen jullie een enquête die door de MR in samenwerking met de gemeente is
samengesteld. Wij vragen jullie om de enquête in te vullen. Wij zijn al langere tijd in gesprek met de
gemeente om de verkeerssituatie aan de Rijslag te verbeteren. Een enquête die door zoveel mogelijk
ouders is ingevuld, helpt ons enorm bij ons volgende overleg. Al vast veel dank!

Even voorstellen: Jonas Rosenstok
Jonas (vader van dochters Febe - groep 1/2b - en Imara - 10 maanden) is dit schooljaar toegetreden tot
de MR. Jonas (38) werkt als freelance adviseur op het gebied van marktwerking. Van 2013 tot 2016
woonde hij samen met zijn vrouw Mayke en dochter Febe op het platteland van Tanzania waar Mayke
als arts werkte en Jonas in het bestuur van een ziekenhuis, terwijl Febe zich de lokale taal en gebruiken
eigen maakte. Als er naast familie en werk tijd overblijft en het waait, is Jonas kitesurfend op het water
te vinden en als het even kan bakt hij thuis graag lekkere desembroden.
Samen met Jonas is de MR oudergeleding weer compleet. Mochten er zorgen, tips of andere zaken zijn,
spreek ons gerust aan of stuur een mail naar: mr@hetvolleleven.nl

Van de Ouderraad
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 voor de leerlingen. 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 (OR-brief, Jantje Beton infoblad en
lotenboekje) in de klas uitgedeeld. Let op: lever uiterlijk 28 september je lotenboekje weer in bij je
leerkracht.

Vredesloop
Zondag 24 september is het zover: bijna 120 leerlingen van Het Volle Leven rennen zich de benen uit het
lijf tijdens de Vredesloop – en net zoveel ouders proberen ze bij te houden! Let op: dit jaar delen we de
startbewijzen en shirtjes niet van te voren in de klas uit, maar kun je ze ophalen bij de marktkraam van
Het Volle Leven op het Meetingpoint Scholen, herkenbaar aangegeven met posters/vlag met ons
schoollogo. Dit geldt als ontmoetingsplek voor de leerlingen. Kom hierheen om je klasgenoten of je
leerkracht te vinden, om tassen en jassen in bewaring te geven én je startnummer, veiligheidsspeldjes
en schoolshirt te lenen. Het kraampje zal bewaakt worden tussen 9:00 en 10:45 uur door de ouderraad.

Openingsfeest
De ouderraad is op zoek naar mensen en ideeën ter voorbereiding op het openingsfeest – voor gebouw
én schoolplein – op donderdag 11 januari 2018. Help jij ook mee organiseren of heb je een briljant idee?
or@hetvolleleven.nl
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Van de Vriendenstichting
Nog even en de graafmachines, hamers en boren worden weer ingeruild voor vrolijke kinderstemmen
en huppelende konijntjes. Wij informeren jullie graag over de ontwikkelingen rondom de realisatie van
ons nieuwe schoolplein.
Iedereen had het erover: het schoolplein van Het Volle Leven zou een unieke, natuurlijke plek gaan
worden, waar ook voor buurtbewoners activiteiten worden georganiseerd. Maar daar moest wél extra
geld voor ingezameld worden. Nou, dat is gelukt! Met jullie hulp, en de hulp van vele andere
Scheveningers, zal het schoolplein in de komende weken omgetoverd worden tot een prachtig ‘groen
generatieplein’. Een zonnige tribune, een tovertuin met kas, een brede groenzone met niet alleen
struin- en verstopplekjes maar ook veel ruimte voor biodiversiteit, een waterpomp en waterloop met
wadi, ontdek- en klimplekken: er is straks voor ieder wat wils en genoeg ruimte voor creativiteit.
Voor actuele foto´s van de realisatie, kijk op www.goo.gl/KfEazh

Algemeen
Wedstrijd ADO Den Haag – groepen 3 t/m 8
Ook dit jaar stelt ADO Den Haag weer gratis toegangskaarten beschikbaar voor Haagse
basisschoolleerlingen (groepen 3 t/m 8). Dit keer is dat voor de wedstrijd tegen Sparta op zaterdag 23
september om 20.45 uur. De vouchers (1 per leerling) worden deze week meegegeven met de
leerlingen. Zie ook: www.adodenhaag.nl/basisscholieren

Kinderactiviteiten Kommunika
Op woensdag 13 september is van 14.00 tot 16.00 uur de feestelijk start van de kinderactiviteiten bij
Buurtcentrum Kommunika. Er zijn verschillende activiteiten te doen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Je
kan dansen, knutselen, sjoelen en je uitleven op het springkussen. De hele middag is gratis! Aanmelden
kan telefonisch (070 – 354 85 89) of via Facebook (buurtcentrumkommunika). Kijk verder voor de
wekelijkse activiteiten op www.kommunika.nl
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