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Van de Directie
Leerkrachtentekort
Het tekort aan (inval) leerkrachten in Den Haag en omstreken neemt zeer snel toe. Inmiddels zijn er ook
geen invallers meer beschikbaar, dus bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht moet de school het
intern oplossen. Soms kan een leerkracht die op die dag geen groep heeft, invallen, maar steeds vaker
zullen we de leerlingen over andere groepen moeten verdelen. Dat doen we liever niet en we begrijpen
heel goed dat dit voor met name jonge leerlingen en voor ouders vervelend is. Gelukkig zijn we een
grote school en kunnen we het leerkrachtentekort iets makkelijker opvangen. Bij verdeling van
leerlingen wordt vanwege het aantal groepen het leerlingenaantal per groep niet te groot. Het is echter
verre van een ideale situatie.
De schoolbesturen en de gemeente Den Haag zijn in overleg met elkaar om het leerkrachtentekort op te
lossen. De Haagse Scholen heeft overeenkomsten afgesloten met een groot aantal uitzendbureaus,
maar ook deze bureaus hebben geen invalleerkrachten meer beschikbaar.

Aanvullende informatie sloffen groep 1 t/m 5
In de vorige Nieuwsflits is aangekondigd dat de leerlingen van de groepen 1 t/m 5 met ingang van
februari sloffen in de klaslokalen moeten dragen. Het blijkt dat aan het dragen van sloffen door jonge
kinderen ook nadelen kleven. Daarom mogen de leerlingen ook binnen/gymschoentjes, antislipsokken
e.d. dragen. Elke groep zal daarnaast een aantal overschoenen (blauwe zwembadhoesjes) ontvangen,
die indien nodig gedragen kunnen worden bij toiletbezoek of over de buitenschoenen van leerlingen
worden gedaan. Bij de klaslokalen worden op korte termijn rekken geplaatst waar de schoenen kunnen
worden ingezet.
Tot de zomervakantie 2016 droegen de kinderen van de groepen 3 en 4 sloffen in de klas. De reden
hiervoor was dat de oude school in een ‘natuurlijke’ omgeving stond. Een groen schoolterrein is een
heerlijk speelterrein voor de kinderen. Het zorgde er ook voor dat er een grote hoeveelheid aarde en
zand naar binnen werd gebracht. Hierdoor zaten de kinderen in een vies lokaal en de vloeren zagen er
vanwege slijtage niet uit. Het gevolg was dat ouders klaagden over vieze vloeren in de lokalen. Vorig
schooljaar speelde dit niet, omdat de schoolpleinen van de Gaffelstraat en Willem Beukelszoonplein
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helemaal bestraat waren. Bij de inrichting van het nieuwe schoolterrein is zoveel mogelijk rekening
gehouden met de inloop van zand en aarde in de school. Zo is er half verharding aangebracht, op
sommige stukken mogen leerlingen niet spelen en voor de ingang van de school zijn goede
inloopmatten aangeschaft. Ondanks die maatregelen komt veel zand en aarde via de schoenen van
kinderen naar binnen. Dit gebeurt met name als kinderen hebben buiten gespeeld, niet aan het begin
van de schooldag. Het blijkt dat de vervuiling van de lokalen van de groepen 1 t/m 5 het grootst is. In de
lokalen van de groepen 6 t/m 8 is de vervuiling minder groot.
Als de school geen maatregelen tegen de vervuiling neemt, zijn de marmoleumvloeren binnen enkele
jaren versleten, terwijl de vloeren financieel gezien pas na 20 jaar kunnen worden vervangen. Vandaar
dat is besloten om de kinderen van de groepen 1 t/m 5 na hun eerste pauze sloffen te laten dragen.

Regels en afspraken
Het is niet toegestaan om op het schoolterrein te fietsen. Wilt u zich aan deze regel houden!
Het valt op dat sommige ouders zich niet aan de verkeersafspraken houden.
 Bij de ingang Seinpoststraat worden auto’s fout geparkeerd.
 De Rijslag is tussen 8.00-9.00 uur en van 14.30-15.30 uur eenrichtingsverkeer. Een aantal ouders
houdt zich hier niet aan. Er is een kiss & ride zone, maar er wordt toch geparkeerd.
Het is in het belang van de veiligheid van de leerlingen dat iedereen zich aan de verkeersafspraken
houdt.

Broertjes en zusjes en wachtlijst
Vanwege de groei van het aantal leerlingen hanteert de school een wachtlijst. Broertjes en zusjes van
leerlingen die op school zitten, hebben voorrang, maar dan moeten ze wel zijn aangemeld!
Heeft u een kind dat bijna 3 jaar wordt of al 3 is en heeft u uw kind nog niet aangemeld, wilt u dit dan zo
spoedig mogelijk doen! De kans bestaat dat wij uw kind voor de zomervakantie niet meer kunnen
plaatsen.

Van de 2Ontdekkers
Op 1 februari wordt de babygroep (0 tot 2 jaar) bij 2Ontdekkers uitgebreid van 8 naar 12 kindplaatsen.
Dit betekent dat er daardoor op alle dagen weer plaatsen beschikbaar zijn! Wilt u uw kind aanmelden bij
2Ontdekkers? Dit kan via de website https://2samen.nl/kindercentrum/2ontdekkers
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 2Ontdekkers op telefoonnummer 0708200884 of stap even binnen bij het kinderdagverblijf van 2Ontdekkers (het bijgebouw op het
schoolplein).

Algemeen
Het PleinFeestje is terug! Zaterdag 17 februari, be there …
Misschien weet je het nog wel: het PleinFeestje vorig jaar januari op De Pier? Wie erbij was vergeet het
nooit meer, wie het gemist heeft, baalt nu nog. Het dak ging eraf dankzij de muziek van De Kraaien,
Emmaly Brown, de schoolband Full of Life en vele anderen. We zijn nu een jaar verder en het
PleinFeestje is terug om het nog eens dunnetjes over te doen! PleinFeestje: The Spin-Off
Zaterdag 17 februari van 19:30 tot 1:00 uur gaat het weer los op De Pier! Hét enige, echt schoolfeestje
voor ouders. Zorg dat je ook deze editie niet mist. Het wordt weer een onvergetelijke avond. Dit keer
niet voor het goede doel maar puur voor de lol. Dezelfde geweldige sfeer, dezelfde geweldige locatie en
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nu met nieuwe geweldige artiesten. Dans mee op het vinyl van DJ Lard Vader (Het Volle Leven vader),
mijmer en droom weg met de tunes van Pat Smith en knal mee met DJ Nijkie tot De Pier weer staat te
schudden.
De online kaartverkoop start vandaag, vanaf morgen zijn ook kaarten te koop bij Saskia van de
administratie en natuurlijk weer bij Meneer Chocola in de Keizerstraat.
Het PleinFeestje is ontstaan als een geldinzamelingsactie voor het schoolplein van Het Volle Leven.
Dankzij de belangeloze inzet van vele partijen en ouders heeft het PleinFeestje 2017 maar liefst € 10.000
opgehaald voor de Stichting Vrienden van Het Volle Leven ter investering van het nieuwe schoolplein.
Om deze positieve vibe en verbindende rol voort te zetten heeft Eva Wiewel (moeder van Dixie en Lovis)
het voortouw genomen in ‘PleinFeestje: The Spin-Off’. Deze keer dus geen fundraising maar wel de
geweldige Volle Leven sfeer.
Je hebt niet gefeest als je niet bij het PleinFeestje bent geweest! Zet hem in je agenda en koop nu je
kaarten. Zie ook: www.pleinfeestje.nl en www.facebook.com/PleinFeestje
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