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15.12.2017
vanaf 15:00u
21.12.2017
22.12.2017
25.12.2017 t/m vr 05.01.2018

Sinterklaasfeest – alle leerlingen ’s middags vrij
School versieren i.v.m. Kerst
Plantjes planten
Kerstdiner
Alle leerlingen ’s middags vrij
Kerstvakantie – school gesloten

Van de Directie
Afsluiten schoolplein
In de vorige Nieuwsflits heeft het bericht gestaan over het afsluiten van het schoolterrein na schooltijd
in verband met de veiligheid. Dit bericht was niet helemaal juist. Hieronder volgt de juiste informatie.
Het hek aan de Seinpoststraat wordt om 15:30 uur in verband met veiligheid en toezicht afgesloten. Het
hek aan de Rijslag blijft gewoon open. Kinderen die na schooltijd op het schoolterrein willen spelen,
kunnen gebruik maken van de ingang aan de Rijslag. Zoals bekend, spelen ook de kinderen die gebruik
maken van de BSO op het schoolterrein. De medewerkers van de BSO houden op dat moment toezicht.
Zij zijn echter niet verantwoordelijk voor andere kinderen die op het terrein spelen. Deze kinderen
mogen uiteraard niet meer de school in komen. De komende maanden bekijken wij samen met de BSOmedewerkers of het nodig is om aanvullende afspraken te maken. Als dat zo is, dan wordt u hiervan
tijdig op de hoogte gesteld.

Ophalen kinderen einde schooldag
De juffen van de kleuterklassen zijn blij met het feit dat er steeds minder ouders voor de ramen van de
klas staan voordat de bel gaat aan het einde van de schooldag. Wij willen u nogmaals dringend
verzoeken om op het plein (bij de hoofdingang of bij de schooltuintjes) te wachten totdat de bel gaat.
Mocht u via de Blinkerd-kant het schoolterrein betreden en naar het plein bij de hoofdingang willen
lopen, dan verzoeken wij u om langs de achterzijde van de school, langs de gymzaal, te lopen en niet
langs de groepen 1/2. Verder willen wij u vragen dit ook door te geven aan grootouders, oppassen enz.
die kinderen komen ophalen.

Stakingsoproep
De leerkrachten die lid zijn van een onderwijsvakbond hebben vrijdig jl. een oproep gekregen om op
dinsdag 12 december te staken. Op dit moment is nog niet bekend hoeveel leerkrachten gaan staken.
Uiterlijk woensdagmiddag 6 december zullen wij u informeren of de school gesloten zal zijn of dat er
(deels) onderwijs zal worden gegeven.
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Trap(leuning)
De meeste ouders en kinderen maken ’s ochtends bij het binnenkomen en weggaan gebruik van de
hoofdtrap in de hal. Ouders met kleine kinderen die hun kind(eren) op de 1e verdieping (groepen 1/2e,
1/2f, 3 & 4) hebben weggebracht, kunnen bij het verlaten van de school ook gebruik maken van het
trappenhuis dat uitkomt bij de administratie. Dit trappenhuis heeft, net als de hoofdtrap, een lage
leuning voor jonge kinderen.

Overblijffactuur
Door een fout in Mijnschoolinfo is het versturen van de overblijffactuur niet helemaal goed verlopen.
Een aantal ouders heeft tot 2 keer toe geen factuur als bijlage bij de mail ontvangen. Helaas kunnen wij
niet achterhalen wie wel en wie geen factuur heeft ontvangen. Mocht u geen factuur hebben
ontvangen, dan verzoeken wij u een mail te sturen naar Saskia Broersma (via MSI) of
overblijf@hetvolleleven.nl. Graag in de mail de naam van uw kind(eren) vermelden.

Versiering
De school is weer mooi versierd voor het Sinterklaasfeest. Namens alle kinderen willen we de OR en
hulpouders hiervoor hartelijk danken!

Van de Ouderraad
Hulpouders gezocht voor het kerstdiner
Op donderdag 21 december vindt het traditionele kerstdiner plaats. De groepen 1/2 zullen gezamenlijk
in de gymzaal eten, dit wordt door de OR verzorgd. De groepen 3 t/m 8 genieten van hun kerstdiner in
de klas. Via de leerkrachten zullen de ouders van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 het verzoek
ontvangen een culinaire bijdrage aan het diner in de klas te leveren. Wanneer de kinderen aan het diner
zitten, is er voor de ouders een kerstborrel op ons mooie nieuwe schoolplein.
Om er een mooi kerstfeest voor onze kinderen van te maken, hebben wij weer diverse hulpouders nodig
op 21 december:
vanaf 9:00u
17:15-18.45u
17:15-18:45u
17:15-18:45u
17:15-18:45u
vanaf 18:45u

Opbouwers gymzaal en plein
Obers voor groepen 1/2 in de gymzaal
Plasmoeders groepen 1/2 in de gymzaal
Obers voor de groepen 3 t/m 8
Barpersoneel ouderborrel
Opruimers gymzaal en plein

Meld je aan via or@hetvolleleven.nl

Winnende lotnummers Jantje Beton bekend
De winnaar van de hoofdprijs is bekend. Onder toezicht van de notaris zijn vrijdag 1 december de
winnende lotnummers van de Jantje Beton Loterij 2017 getrokken. Lotenkopers kunnen vanaf nu zien of
ze een prijs hebben gewonnen via www.jantjebeton.nl/lot.

2

Van de Vrienden van Het Volle Leven
Ouders met groene handen
Voor een nóg groener schoolplein krijgen we binnenkort een heleboel plantjes van “Duurzaam Den
Haag” vanuit Operatie Steenbreek (www.duurzaamdenhaag.nl/projecten/operatiesteenbreek), die
volgens een beplantingsplan geplaatst moeten worden …. door ons.
Planten is nu verstandig, omdat het veel regent, wortels daardoor goed kunnen groeien en de grond nog
net warm genoeg is. Ook kunnen we er dan in het voorjaar meteen van genieten.
Wij kunnen daar wel wat hulp van jou bij gebruiken. Heb je groene vingers of vind je het leuk om te
helpen, terwijl je kinderen eventueel los gaan op het schoolplein? Wij waarderen je hulp enorm:
info@vriendenvanhvl.nl
Wanneer: vrijdagmiddag 15 december vanaf 15:00 uur

Algemeen
Schooldieren tijdens de Kerstvakantie
De cavia's en konijnen uit de Dierenwei gaan elke vakantie uit logeren bij onze leerlingen thuis. We
zoeken nog logeeradressen voor 2x 2 cavia's en voor 3 konijnen. Wilt u ook een caviastelletje of een
konijn verzorgen, neem dan contact op met juf Jeannette: J.Scheffer@hetvolleleven.nl.
Alle diertjes krijgen alles mee wat ze nodig hebben: een binnenhok, stro, hooi, voer, bakje en
waterflesje. Het is niet moeilijk, enkel dagelijks even aandacht en het hok op tijd verschonen.
De geiten en kippen blijven op school en worden tijdens de vakantie dagelijks verzorgd door vrijwilligers
Nathalie de Bruijn en Sietske de Man. Mocht u in de toekomst ook eens mee willen helpen met de
weekend- of vakantieverzorging, dan bent u van harte welkom. Binnenkort meer hierover.

Het voeren van de schooldieren
Het is heel fijn als kinderen bijv. broccoli- of bloemkoolstronken, loof van wortels, een krop sla,
tomaten, komkommer- of appelschillen mee naar school nemen maar... soms krijgen de dieren teveel
van het goede. Onder toezicht van de dierenjuffen worden alle dieren gevoerd door leerlingen tijdens
de pauzes. Zo weten we precies wat onze dieren te eten krijgen. Na vier weken zijn de geitenbuikjes
echter al veel te bol geworden en hebben ze vaak natte keuteltjes. Dit betekent dat ze even een paar
dagen aan het hooi moeten. We verzoeken u hiermee rekening te houden en niet zelf de dieren te
voeren bij het hek van de Dierenwei, hoe leuk dit ook is en hoe lief ook bedoeld. Heeft u groente- of
fruitrestjes, leg deze dan graag in de verzamelbak naast het toegangshek van de Dierenwei.

Gezocht: reservekleding groepen 1/2
Een ongeluk zit in een klein hoekje en in deze spannende tijd met Sinterklaas gebeuren er meer
ongelukjes dan gewoonlijk. Onze voorraad reservekleding moet daarom nodig aangevuld worden. We
zijn dringend op zoek naar reservekleding voor kinderen uit de groepen 1/2: vooral broeken,
onderbroeken en sokken, maar ook bovenkleding. Mocht u dus nog kleding hebben die u niet meer
gebruikt, wij zijn er erg blij mee. U kunt het inleveren bij de administratie.
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