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Algemene kijkavond
KleuterRun Westbroekpark
Paasontbijt
Pasen – school gesloten
Sportdag – groepen 1/2

Van de Directie
Afsluiting diep leren project “leven onder water”
Zoals wij in de vorige Nieuwsflits hebben geschreven, staat het onderwijs van 5 maart tot en met 19
maart 2018 in het teken staan van het global goal nummer 17, “leven onder water”.
Aanstaande maandag 19 maart is er een tentoonstelling voor ouders en kinderen. De tentoonstelling
vindt plaats in de klaslokalen van 18:00-19:30 uur.

Schoolspot
Schoolspot is een software, cloud en hardware-webwinkel voor leerkrachten, medewerkers en (ouders
van) leerlingen in het basis- en/of speciaal onderwijs. Met speciale onderwijskorting (tot wel 90%) kan
op schoolspot officiële en legale software, hardware, clouddiensten en cursussen worden besteld,
bijvoorbeeld Office 365. Welke producten in de webwinkel te zien zijn en de daarbij behorende prijzen,
is afhankelijk van de licenties die onze school afneemt.
In de webwinkel (www.schoolspot.nl) kan bijvoorbeeld gemakkelijk software worden besteld. Meestal
kan de software via een link direct worden gedownload. Bij het registreren van de gegevens dient bij
plaats van de school ’s-Gravenhage (dus niet Den Haag!) geselecteerd te worden. De naam van de
school staat vermeld als BS Het Volle Leven.
Een aantal voordelen van Schoolspot:
• Voordelig.
• Specifiek aanbod voor medewerkers en (ouders van) leerlingen in het basisonderwijs.
• In samenwerking met bijna alle basisscholen in Nederland.
• Legaal en veilig.
• Altijd de nieuwste versies (het assortiment is altijd up-to-date).
• Snel, downloads zijn direct beschikbaar en overige bestellingen worden binnen 1 werkdag verzonden.

1

Van de Leerlingenraad
Een tijdje terug hebben jullie in de Nieuwsflits kennis kunnen maken met de leerlingenraad. Achter de
schermen zijn zij druk bezig met allerlei zaken. Eén van de speerpunten van de raad is iets doen tegen
pestgedrag. Gelukkig komt het niet veel voor, maar we willen natuurlijk het liefst helemaal geen
pestgedrag! In dit kader organiseren zij ‘de week van de Vreedzame School tegen pesten’. Deze week
hebben we gepland van 9 t/m 13 april. Er vinden dan allerlei activiteiten plaats die de eenheid op school
bevorderen en het pesten tegengaan.
Voor een van de activiteiten willen we dat
iedere leerling een steen mee naar school
neemt met een lengte tussen de 10 en 15 cm en
met een natuurlijke vorm zoals op het voorbeeld
hiernaast.
De vraag vanuit de raad is dus of jullie met de
kinderen de komende tijd willen speuren naar
stenen. De één zal makkelijker aan zulke stenen komen dan de ander. Als je meerdere stenen hebt, dan
zijn we daar heel blij mee! De stenen kunnen gewoon in de klas ingeleverd worden. Wel graag schoon
inleveren.
Als er ouders zijn die via hun werk of op een andere manier aan veel stenen kunnen komen: tips zijn
welkom en kun je sturen naar Janneke Olgers via MSI.

Van de Medezeggenschapsraad
Verkeersveiligheid
Vorige maand hebben we met de gemeente de proefperiode van de Rijslag geëvalueerd. De proef is
geslaagd en de gemeente is nu aan het onderzoeken welke definitieve oplossing haalbaar is. Ook is de
gemeente verder aan het kijken naar verkeersknelpunten in de wijk. Daarentegen zijn er wel klachten
uit de Seinpoststraat, we vragen jullie ook daar auto’s alleen te parkeren in de parkeervakken.
Totdat er een definitieve oplossing is voor de Rijslag blijven de regels van de proefperiode gelden, te
weten:
 Van 8:00-9:00 uur en van 14:30-15:30 uur (op woensdag van 12:00-13:00 uur) eenrichting
 Rijslag bij voorkeur gebruiken als een kiss and ride-zone
 Parkeren alleen aan de rechterzijde
 Niet parkeren aan de linkerkant of op de stoep
Er zal ook meer gehandhaafd worden door de gemeente/politie.

Voedingsbeleid
Maandag 19 maart is de MR aanwezig tijdens de kijkavond. Jullie zijn onze achterban en we willen heel
graag jullie advies over het voedingsbeleid op onze school. Alle ideeën zijn welkom, misschien wil je ze
(ter plekke) opschrijven of gewoon met ons delen? We zijn te vinden in de hal beneden.
Uiteraard kun je ons ook aanspreken over andere onderwerpen, bijv. over de verkeerssituatie rond de
school.
We hopen jullie allemaal te zien!
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Van de Ouderraad
KleuterRun
Omdat de KleuterRun nu een traditie is, organiseert de ouderraad ook dit jaar weer een 1 km-loop in het
Westbroekpark op zondag 25 maart 2018 tussen 10:00 en 11:30 uur. Speciaal voor onze kleuters, dus
alleen voor de groepen 0, 1 en 2. Ouders en begeleiders mogen aanmoedigen of meerennen met de 1
km. Alleen meerennende en aangemelde kleuters hebben recht op een beloning na afloop. Er zijn geen
kosten aan verbonden, maar er is slechts plek voor maximaal 120 kleuters, schrijf je dus snel in! Doe je
mee, stuur dan een email naar or@hetvolleleven.nl en vermeld daarbij jouw naam en de naam en groep
van de rennende kinderen onder jouw begeleiding. Je krijgt van ons tijdens het evenement een
schoolshirtje (te leen), een startnummer(s) inclusief veiligheidsspelden en na afloop een beloning. Er is
een verzamelplek waar jassen/tassen achtergelaten kunnen worden, je klasgenoten kunt ontmoeten,
koffie, limo en een gezonde snack kunt krijgen.
Voorlopig programma (afhankelijk van aanmeldingen)
 10:00u: Inloop
 10:15u: Warming-up
 10:30u: 1e Run (1/2A en 1/2H)
 10:45u: 2e Run (1/2B en 1/2G)
 11:00u: 3e Run (1/2C en 1/2F)
 11:15u: 4e Run (1/2D en 1/2E)
 11:30u: Einde

Ouderbijdrage
De ouderraad organiseert met de hulp van vele actieve ouders ook dit jaar weer allerlei sfeer
verhogende activiteiten: Vredesloop-deelname, Sinterklaas, kerstdiner, kleuterrun, paasontbijt, disco,
avond4daagse en het zomerfeest. Deze activiteiten kosten geld en daarom vragen wij jullie een
vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Des te meer er betaald wordt, des te meer er georganiseerd kan
worden. Momenteel heeft ongeveer 85% van jullie al bijgedragen, waarvoor heel veel dank. De overige
15% krijgt via de kinderen deze week een herinnering en de nieuwste leerlingen een eerste
betalingsverzoek. Let daarom op de schooltassen.
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