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Agenda
Belangrijke data
ma 20.11.2017
di 05.12.2017
wo 06.12.2017

19:15-20:15u
vanaf 20:00u

Informatieavond VO – ouders groepen 8
Sinterklaasfeest – alle leerlingen ’s middags vrij
School versieren i.v.m. Kerst

Van de Directie
Start in het nieuwe gebouw en start kindcentrum
Inmiddels gaan we de vierde week in sinds de verhuizing naar het nieuwe gebouw. Er hebben ook
alweer nieuwe werkzaamheden plaatsgevonden, zoals het plaatsen van nieuwe hekken en
cameratoezicht. We genieten nog steeds volop van de ruimte, rust en het licht in de school en de ruimte
op het schoolterrein. Wat is het heerlijk om de kinderen vrolijk te zien spelen op ons prachtige
schoolplein. We zijn iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft, met name de Stichting Vrienden van Het
Volle Leven, heel dankbaar. Ook zijn we inmiddels gestart als kindcentrum De Beleving zodat alle
kinderopvang van 0-12 aanwezig is. Hiervoor werken we intensief samen met het team van 2Samen, dat
het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de voor- en naschoolse opvang verzorgt. Pedagogisch
medewerkers van 2Samen helpen ook mee bij de tussenschoolse opvang. Na schooltijd worden de
leerlingen in de multifunctionele ruimtes opgevangen door de BSO. Deze week zijn er nog een aantal
naleveringen geweest van materialen voor deze ruimtes en zijn de ophangsystemen aan de wanden
bevestigt.

Veiligheid
Wij vragen u vriendelijk om na schooltijd het schoolplein te verlaten zodat de BSO ook het schoolplein
kan gebruiken. De hekken zullen om 15:30 uur worden gesloten voor de veiligheid van de leerlingen die
van de BSO gebruik maken. Het hek aan de kant van de Rijslag kan wel gebruikt worden om kinderen op
te halen. Het hek aan de Seinpoststraat is na 15:30 uur op slot.
Op het schoolplein mag niet worden gefietst door leerlingen (en ouders!) en fietsen mogen niet buiten
de fietsenstallingen op het plein worden gezet.
Een punt waar we erg blij mee zijn, is de verbetering van de verkeerssituatie rond de Rijslag. Heel fijn
dat er zoveel kinderen en ouders lopend of fietsend naar school komen! Veruit de meeste ouders die
vanwege de afstand toch met de auto komen, gaan prima om met de nieuwe situatie met het
eenrichtingsverkeer en het parkeerverbod op de Rijslag. Een aantal hulpouders heeft zich de afgelopen
weken ingezet voor de verkeersveiligheid van onze leerlingen, met name de voorzitter van de MR,
Esther Verheijen en de andere MR-leden. Ouders die ook nog willen helpen om toezicht te houden op
de verkeersveiligheid, kunnen zich opgeven bij de MR, mr@hetvolleleven.nl. Alle ouders willen we
(dringend) verzoeken de aanwijzingen van de verkeersouders netjes op te volgen, zij staan daar in hun
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vrije tijd voor onze kinderen! Hierbij willen we alle hulpouders en met name Esther bedanken voor hun
inzet voor de school!
Nog een keer de afspraken met de gemeente op een rijtje:
 De Rijslag wordt voor een proefperiode (tussen de herfst- en kerstvakantie) een
eenrichtingsweg voor autoverkeer van het Kapelplein naar de Nieuwe Duinweg.
 De Rijslag wordt een Kiss & Ride zone. Dit houdt in dat u uw kind(eren) afzet aan
de rechterkant op de Rijslag, zij lopen vervolgens zelfstandig naar school.
 Wilt u liever de auto parkeren en uw kind(eren) naar de klas brengen? Parkeer dan
de auto op de parkeerplaats naast de Blinkerd of op de Nieuwe Duinweg en dus niet
op de Rijslag.
 De Rijslag is eenrichting in de ochtend van 8:00-9:00 uur en bij het ophalen van 14:30-15:30 uur
(op woensdag van 12:00-13:00 uur).

Regels en afspraken
Op tijd komen
We hebben in eerdere Nieuwsflitsen al regelmatig aandacht gevraagd voor het op tijd binnenkomen van
de leerlingen zodat de lessen op tijd kunnen starten. Voor alle leerlingen en de leerkrachten stoort het
als er nog leerlingen blijven binnendruppelen in de eerste 10 minuten. Heel fijn dat het merendeel van
de leerlingen ruim op tijd binnenkomt, maar die verdienen ook een rustig begin van de dag. Omdat er
toch leerlingen zijn die hardnekkig te laat blijven komen, hebben wij een verscherpt toezicht ingesteld.
Wij handelen bij te laat komen volgens de 3-6-9 regel, bij 3 keer volgt een waarschuwing, bij 6 keer een
gesprek met de directie en bij 9 keer wordt de leerplichtambtenaar ingelicht waarna er sancties vanuit
de gemeente kunnen volgen.
Toegang schoolterrein
’s Ochtends om 8:10 uur gaat het hek open. Leerlingen van de groepen 3 t/m 8 vragen we om bij de
eerste bel gelijk naar binnen te gaan. We hebben gemerkt dat kinderen die keurig op tijd van huis
gegaan zijn te laat de school inkomen omdat ze op het plein blijven spelen, vervelend voor de ouders die
hierover dan bericht krijgen.
Namens de juffen van de kleuterklassen het dringende verzoek om niet voor het raam van de klas te
gaan staan voor het einde van de schooldag om 15:00 uur. De leerkrachten willen dan rustig in de kring
verzamelen en terugblikken op de dag en het is lastig voor de kleuters om zich daarop te concentreren
als er ouders voor het raam staan te zwaaien. Wacht u daarom rustig voor de hoofdingang tot uw kind
naar buiten komt.

Achtste kleutergroep
De afgelopen jaren is Het Volle leven ieder jaar gestaag gegroeid. De afgelopen maanden is deze groei
explosief toegenomen en moeten we wachtlijsten in gaan stellen. Wij hadden in onze prognose rekening
gehouden met het starten van een achtste kleutergroep in het voorjaar. Inmiddels hebben wij besloten
deze groep in januari te laten starten. Op dit moment loopt de sollicitatieprocedure voor een leerkracht
voor deze groep 1/2h. De groep zal bestaan uit nieuwe leerlingen en een aantal leerlingen uit 1/2a. De
nieuwe leerlingen hebben inmiddels hun eerste wenmoment gehad.

De Vreedzame School
Zoals u weet zijn we vorig jaar gestart met de implementatie van De Vreedzame School. Peggy van der
Lee denkt als ouder mee met de werkgroep over de implementatie en de ouderbetrokkenheid. Peggy
heeft een prachtig ouderinformatieboekje samengesteld met informatie over De Vreedzame School en
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antwoorden op veel gestelde vragen. Dit boekje ontvangt uw kind deze week in de klas om mee naar
huis te nemen.

Van de Medezeggenschapsraad
Verkeer
De verkeerssituatie aan de Rijslag is aanzienlijk verbeterd, dank allemaal voor jullie hulp en toewijding!
De gemeente heeft klapborden geplaatst, deze borden hangen zowel bij de Rijslag/Kapelplein als aan de
Rijslag/Nieuwe Duinweg.
De Rijslag is een Kiss & Ride zone en wij verzoeken jullie de auto niet stil te zetten ter hoogte van de
entree. Op deze manier kunnen de fietsers makkelijk het terrein op en hebben zij een goed overzicht als
ze het terrein verlaten en de straat op moeten fietsen.
De proefperiode loopt nog tot de kerstvakantie. Dan gaan we met de gemeente, de directie en
bewoners de situatie evalueren.

Van de Ouderraad
Gezocht: hulp bij kerstversiering
De Sint is nog maar net in het land. Jullie schoen staat voor de schoorsteen, toch vragen wij jullie nu al
om hulp om onze school straks in kerstsfeer te krijgen als de Sint vertrokken is op de stoomboot naar
Spanje.
Wanneer: woensdagavond 6 december vanaf 20:00u.
Aanmelden via or@hetvolleleven.nl

Van de Leerlingenraad
Dit is de leerlingenraad!
Dit schooljaar starten we voor het eerst met een leerlingenraad. Uit iedere klas (van groep 4 t/m 8) is
een vertegenwoordiger gekozen voor de raad. Dit schooljaar zal de raad zich bezig houden met het nog
leuker en beter maken van onze school. De leerlingen zitten vol plannen en hebben er heel veel zin in!
Wat doet de raad eigenlijk? De raad kan de leerkrachten en directie adviezen geven over allerlei zaken.
Andersom kan natuurlijk ook om hun advies gevraagd worden. Ze kunnen er voor kiezen om activiteiten
te organiseren. Bij alles wat ze doen, zijn ze er namens alle leerlingen van de school. De leerlingenraad
wordt begeleid door Janneke Olgers. Mochten er
ouders zijn (bijv. ouders van de ouderraad), die
hulp van de leerlingenraad willen, dan kunnen ze
contact met juf Janneke opnemen.
De raad zit al vol plannen: het schoolplein nog
leuker maken, actie voeren tegen pesten en
feesten organiseren. Dit zijn slechts enkele van de
plannen die de leerlingen dit jaar voor elkaar
willen krijgen. Via de Nieuwsflits zullen we jullie op
de hoogte houden van de activiteiten van de
leerlingenraad.
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