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04.10.2017
05.10.2017
16.10.2017 t/m vr 20.10.2017
23.10.2017 t/m vr 27.10.2017

Start Kinderboekenweek
Landelijke staking basisonderwijs – school gesloten
Herfstvakantie – school gesloten
Verhuizing naar Rijslag – school gesloten

Van de Directie
Vertraging nieuwbouw
Maandag 25 september zou de oplevering van het nieuwe schoolgebouw plaatsvinden. Helaas is dit niet
gelukt. Er is een vertraging van enkele weken. De oplevering staat nu pas op 9 oktober a.s. gepland en
op 16 oktober vindt de sleuteloverdracht plaats.
Voor de verhuizing heeft dit verder geen gevolgen. Die vindt volgens planning plaats van maandag 23
oktober tot en met woensdag 25 oktober a.s. Op donderdag 26 oktober richten de leerkrachten hun
klaslokalen in en vrijdag 27 oktober is er een studiedag. De studiedag staat voor een deel in het teken
van de Vreedzame School.
In de herfstvakantie vindt een groot aantal werkzaamheden plaats, zodat we op maandag 30 oktober
goed kunnen starten. Zo wordt nieuw meubilair voor de groepen 1 en 2 afgeleverd, wordt de ICT
aangelegd en nieuwe smartborden geplaatst in alle lokalen. De leer- en doepleinen worden ingericht en
in de school wordt een ophangsysteem geplaatst. Kortom: er is nog voldoende te doen.
Volgende week ontvangt u via MSI uitgebreide informatie over de 1e schooldag op de Rijslag, de indeling
en plattegronden van het gebouw.

Lerarentekort
Het tekort aan (inval) leerkrachten loopt in hoog tempo op. Vacatures worden inmiddels niet meer
ingevuld en er zijn nu al geen invalleerkrachten meer te vinden. De Haagse Scholen heeft met 3
uitzendbureaus een overeenkomst gesloten. Ook zij hebben bijna geen kandidaten meer. Daarom
worden ook andere uitzendbureaus benaderd, maar helaas zonder resultaat. In de bijlage van de
schoolgids, die in de laatste week van de zomervakantie digitaal is verspreid, treft u het
vervangingsprotocol van ons aan.

Van de Ouderraad
OBS Het Volle Leven loopt uit voor Vrede
Aan hardlopers geen gebrek op OBS Het Volle Leven. Maar liefst 120 kinderen stonden aan de start van
de jaarlijkse Vredesloop! En allemaal kwamen ze moe maar mét medaille weer trots over de finishlijn.
1

Voorheen deed Het Volle Leven ieder jaar trouw mee aan de City-Pier-City-loop. Maar omdat het daar
een beetje té druk werd, is vorig jaar besloten om de Vredesloop te adopteren als nieuw, jaarlijks
loopevenement van Het Volle Leven. Een stuk kleinschaliger, lekker in de buurt en ook dit jaar weer een
groot succes. De kinderen werden opgevangen door de Ouderraad bij een eigen kraam van Het Volle
Leven, alwaar de startnummers en schoolshirts konden worden opgehaald. Na afloop waren er
welverdiende appeltjes van onze plaatselijke fruit- en groentekoning Krijn Pronk uit de Marcelisstraat!
Kortom, mede dankzij het heerlijke nazomerweer, een groot én sportief succes voor de eerste
buitenschoolse activiteit van Het Volle Leven!

In de agenda: 10 november Lampionnenoptocht!
Haal de lijm, lampjes, schaar en papier maar tevoorschijn, want vrijdag 10 november is het weer tijd
voor de lampionnenoptocht van Het Volle Leven. En daarvoor willen we jullie allemaal vragen om iets
geks te doen met je lampion of vooruit, je complete kerstverlichting! Het kan ons niet gek genoeg; dus
pak die knutselspullen en ga alvast hard aan de slag!

Van de Dieren
Oproep: dieren uit logeren in de herfstvakantie & verhuisweek
Tot nu toe heeft zich éen leerling bij juf Jeannette gemeld om te helpen bij de verzorging van onze
dieren tijdens de herfstvakantie. Hopelijk melden zich nog wat meer families zodat de cavia's, konijnen
en kippetjes twee weken lieve aandacht krijgen. De vier konijnen mogen deze keer in de schuur van de
Gaffelstraat blijven dan kunnen ze vrij rennen. Da's altijd beter dan in een kooi te zitten. Stuur een
mailtje naar J.scheffer@hetvolleleven.nl als je twee caviaatjes wilt verzorgen of op een andere manier
van dienst wilt zijn. Je krijgt alles wat je nodig hebt mee van school.

Woensdag 4 oktober: dierendag!
Op 4 oktober is het dierendag en dan vieren we elk jaar de verjaardag van onze schooldieren. We kopen
van jullie geld extra verzorgingsproducten die aan vervanging toe zijn. Denken jullie deze woensdag
daarom allemaal aan een bijdrage voor onze dierenpot? Namens al onze dieren: alvast bedankt!
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