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29.03.2018
30.03.2018 t/m ma 02.04.2018
04.04.2018
11.04.2018
20.04.2018

Paasontbijt (vergeet je bord, beker en bestek niet!)
Pasen – school gesloten
Sportdag – groepen 1/2
Korfbaltoernooi – groepen 5 t/m 8
Schooldisco – groepen 1 t/m 7

Van de Directie
Start diep leren project ’Voedsel’
De afsluiting van het diep leren project ‘Leven onder water’ was geslaagd. De tentoonstelling is door
heel veel ouders bezocht. De kinderen konden op goede wijze verwoorden wat ze tijdens het project
allemaal hadden gedaan en geleerd over het onderwerp. Het kraampje met gezonde tussendoortjes dat
door de MR was verzorgd, droeg bij aan de leuke sfeer van de avond.

Het volgende diep leren project wordt inmiddels voorbereid. Het onderwerp is ditmaal ‘Voedsel’. Van 14
mei t/m 1 juli a.s. werken alle groepen aan dit onderwerp. De vaardigheid ‘kritisch denken’ zal tijdens dit
thema centraal staan. Daarnaast leggen we een accent op ‘natuur’.

Schoolregel mobiele telefoons
Met ingang van maandag jl. zijn de leerlingen verplicht hun smartphone voor schooltijd in te leveren bij
de groepsleerkracht. Om 15:00 uur krijgen ze hun telefoon weer terug. Leerlingen die tussen de middag
thuis eten, kunnen hun telefoon om 12:00 uur meenemen en om 13:00 uur weer inleveren.
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Schoolvakanties 2018 – 2019
Hieronder volgen de data van de vakanties voor het schooljaar 2018-2019. De data zijn vastgesteld door
de schoolbesturen en de gemeente Den Haag. Let op: de data van de Meivakantie zijn gewijzigd! De
data van de schoolvakanties voor het schooljaar 2019-2020 zijn nog niet bekend. Als deze zijn
vastgesteld, worden ze op onze site geplaatst.
Prinsjesdag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

18 september 2018
22 t/m 26 oktober 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
25 februari t/m 1 maart 2019
22 april t/m 3 mei 2019 (incl. Goede Vrijdag, 2e Paasdag, Koningsdag)
30 en 31 mei 2019
10 juni 2019
22 juli t/m 30 augustus 2019

De data van de studiedagen / margedagen van de school zijn nog niet vastgesteld.

Van de Medezeggenschapsraad
Voedingsbeleid
We hebben onwijs veel ouders en kinderen mogen verwelkomen bij onze fruit- en groentekraam tijdens
de kijkavond. Een mooie gelegenheid voor de MR om tijdens
deze projectavond een agendapunt onder de aandacht te
brengen. Kunnen en willen we als school met het
voedingsbeleid aan de slag? Om die reden hadden we 1
stelling: Voedingsbeleid op school is belangrijk. De uitslag: 151
stemmen eens en 7 oneens. Een mooi uitgangspunt om
hiermee verder te gaan in de komende periode.
Veel kinderen hebben meegedaan aan de wedstrijd knikkers
raden in de kan! We hebben 3 winnaars verdeeld over de 3
bouwen. Gefeliciteerd Janneau (6b), Jaurès (3b) en Isis (1/2c).
Zij hebben alle drie een dopper gewonnen! Hopelijk zien we
steeds meer kinderen op school met flesjes water.

Nieuws uit de schoolbibliotheek
Nieuwe en gerepareerde boeken
De schoolbibliotheek bestaat inmiddels alweer vier jaar! Vier jaar waarin de
populairste boeken letterlijk stuk gelezen worden. Gelukkig zijn deze stukgelezen
boeken afgelopen maand gerepareerd. Naast deze gerepareerde boeken kunnen
we ook melden dat we heel veel nieuwe boeken hebben mogen kopen voor de
schoolbibliotheek. Deze waren direct uitgeleend.

Vraag om boeken
Mocht u thuis boeken hebben die niet meer gelezen worden, dan willen we deze
graag hebben voor onze schoolbibliotheek. We zoeken leesboeken die maximaal
tien jaar oud zijn. Ook Engelse kinderboeken zijn welkom. De boeken kunnen
worden ingeleverd bij de leerkracht van uw kind. Na een inventarisatie zal bekeken
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worden welke boeken het meest geschikt zijn. De overige boeken zullen we naar een Kringloopwinkel
brengen. Voor de zekerheid vermelden we ook nog even dat we niet op zoek zijn naar peuterboeken,
het gaat echt om leesboeken.

Van de Dieren
Dieren en Planten
In de Dierenwei hebben we kort geleden een fier haantje verwelkomd. Floyd Richard heet ie. Wessel en
Noor hebben 'm samen met mamma Nienke opgehaald in Bergschenhoek, waarvoor veel dank! Hij
is nog maar een half jaar oud maar begint al aardig praatjes te krijgen en heeft z'n positie tussen de
hennetjes waardig ingenomen. Na wat vrijerijen zijn de eitjes ongetwijfeld bevrucht en de hennetjes zijn
afgelopen week aan het broeden geslagen. Dat uitbroeden duurt 21 dagen. We kunnen dus over twee
weken kuikentjes verwachten. Dat wordt dus heel spannend! Vanwege de vogelgriep in NoordNederland zijn we verplicht onze kippetjes opgehokt te houden, vandaar dat ons pluimvee even niet in
beeld is. Maar mocht het kleine grut uit het ei zijn gekropen, dan houden we natuurlijk voor iedereen
kraamvisite. Elke woensdagmiddag na school is de wei een uur na schooltijd toegankelijk voor leerlingen
en (groot-) ouders.

Bedankje dierenverzorgers Voorjaarsvakantie
Het was er nog niet van gekomen, maar hierbij willen we alle dierenverzorgers die de konijnen en cavia's
tijdens de voorjaarsvakantie bij hen thuis hebben verzorgd heel hartelijk bedanken. Eveneens veel dank
aan de verzorgers van de geiten en kippen die elke vakantiedag op school de verzorging op zich namen.

Gezocht dierenverzorgers Meivakantie
Vanaf vrijdag 27 april t/m 14 mei (Meivakantie) zoeken de konijnen en cavia's weer een logeerplekje.
Meld je aan bij juf Andrea of juf Jeannette. We hebben nog 7 families nodig voor: 3 kooien met een
caviastelletje en 4 hokken met een konijn.

Van de Ouderraad
Kleuter-Fun tijdens Het Volle Leven Kleuterrun
Wat begon als een alternatief voor een bomvolle Ernst en Bobbie loop is uitgegroeid tot een jaarlijkse
traditie: De Westbroekpark Kleuterrun van Het Volle Leven. Op zondag 25 maart vond alweer de derde
editie plaats, mogelijk gemaakt door enkele enthousiaste ouders, de Ouderraad en gulle sponsoren.
Veel sportieve kleuters en ouders warmden zich
op zondagmorgen op voor een topprestatie. 1
km hardlopen door het Westbroekpark, met
joelende supporters langs de zijlijn, officiële
start- en finishvlaggen en een heus startpistool.
Met je eigen klasgenootjes richting de finishlijn.
Niet sjokkend tussen de massa’s maar écht
hardlopen op volle snelheid.
Voor een topprestatie moet je je natuurlijk goed
voorbereiden. Toen alle rugnummers opgespeld
waren, werden de spieren los gedanst in een
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spetterende warming-up onder leiding van enkele soepele moeders en de muzikale klanken van DJ Lard.
Ruim honderd kleuters waren klaar om in groepjes hun sportief talent te showen.
Hoewel het advies was om lekker rustig te beginnen gingen de meeste kleuters vliegend van start. Hun
ouders en mee rennende broers en zussen moesten soms een tandje bijzetten om ze bij te houden.
Echte hardlopers in de dop. De meesten kregen
het halverwege toch wat zwaarder maar met
een goede dosis doorzettingsvermogen en de
aanmoediging van hun juffen, vrienden en
familie kwam iedereen trots over de finishlijn.
En bij zo’n prestatie hoort natuurlijk een officiële
medaille van de Ouderraad en een appeltje voor
de dorst van Pronk Groente en Fruit. Een mooi
presentje van de nieuwe Scheveningse BSO Kind
aan Zee maakte de beloning compleet. En wat
doe je na zo’n sportief hoogstandje? Nog even
op de foto met je medaille, dollen met je klasgenootjes in de speeltuin en daarna moe en voldaan naar
huis. Kortom, de Westbroekpark Kleuterrun was opnieuw een groot succes. Alle deelnemers,
supporters, sponsoren en vrijwilligers, heel erg bedankt! Volgend jaar weer.

Foto´s website
De foto´s op de schoolwebsite zijn beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. U kunt deze
opvragen bij de administratie.
http://www.hetvolleleven.nl/pagina/337970/Fotos
De kleuterrun foto´s van afgelopen zondag staan er al bij.

Schooldisco groepen 1 t/m 7 – vrijdag 20 april 2018
Onze eigen DJ (meester) Kevin gaat op vrijdag 20 april plaatjes draaien. Met het thema tropisch beloofd
het ook dit jaar weer een spetterend feest te worden.
Hoe laat?
 16:30-17:15u
 17:45-18:45u

groepen 1 t/m 3
groepen 4 t/m 7

Locatie: de gymzaal!!
Voor de wachtende ouders wordt er tijdens de disco een drankje geschonken.
De toegang tot de disco is ten strengste verboden voor ouders. Wil je toch een glimp opvangen hoe
jouw kind staat te swingen tijdens dit spetterende spektakel? Meld je dan nu aan als hulpouder! We
hebben nodig: opbouwers (vanaf 8:45u), plasmoeders (groepen 1 t/m 3) barpersoneel voor de kinderen,
barpersoneel voor de ouders, een paar potige portiers, fotograaf en uiteraard opruimers.
Meld je nu aan via: or@hetvolleleven.nl
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