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Agenda
Belangrijke data
vr

20.04.2018
16:30-17:15u
17:45-18:45u

do
vr
ma
do
ma

26.04.2018
27.04.2018
30.04.2018 t/m vr 11.05.2018
17.05.2018
21.05.2018

Schooldisco – groepen 1 t/m 7
groepen 1 t/m 3
groepen 4 t/m 7
Meesters- & Juffendag
Koningsdag – school gesloten
Meivakantie – school gesloten
Schoolreisje – groepen 3 t/m 7
2e Pinksterdag – school gesloten

Van de Directie
Start schooltuinlessen
Nu we weer op onze eigen plek gehuisvest zijn,
kunnen we weer optimaal gebruik maken van
de schooltuinen. Jarenlang heeft Jeannette de
schooltuinlessen voor haar rekening genomen,
maar helaas lukt het haar fysiek niet meer om
de lessen nog langer te geven. Gelukkig heeft
Nathalie de Bruijn het stokje van Jeannette van
haar overgenomen. Samen met enkele andere
hulpouders geeft zij tuinles aan de groepen 3.
Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen de
eerste zaadjes geplant. Vanuit ons kantoor
hebben we een goed zicht op de schooltuinen
en we zagen dat de leerlingen het geweldig vonden!
Ook de groepen 6 krijgen tuinlessen. Deze lessen worden verzorgd door een medewerkster van Natuuren Milieueducatie van de gemeente Den Haag. Samen met de leerlingen wordt een gerecht uitgekozen
waarvoor de planten vervolgens in de tuin worden verbouwd. Tijdens de lessen zullen de leerlingen niet
alleen tuinieren, maar gaan ze ook op onderzoek uit. Zelf zullen ze bijvoorbeeld ontdekken waaruit
tuingrond bestaat of welke invloed het weer heeft op de groei van planten. We zijn erg benieuwd hoe de
tuin er over een paar maanden uit zal zien.

Diep leren thema ‘Voedsel’
Van 14 mei tot en met 1 juni zal het diep leren in het teken staan van voedsel. We willen onze leerlingen
meer leren over gezonde voeding, en ze mee laten denken over een vernieuwd voedingsbeleid. Ook
zullen alle leerlingen met kleine moestuintjes (in potten) aan de slag gaan.
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De diep leren competentie die centraal zal staan is kritisch denken. De dimensies van kritisch denken die
wij bij het werken aan dit thema willen ontwikkelen zijn:
- informatie vinden en toetsen (bv hoe zie je op een etiket of eten gezond is)
- experimenteren in het echte leven (bv experimenteren met tuinieren)
In onze volgende nieuwsbrief vindt u meer informatie over dit project.

Tussenschoolse opvang en De Vreedzame School
Tot op heden kunnen wij onze overblijf betaalbaar houden door de inzet van onze fantastische
vrijwilligers. Iedere dag zijn er ouders die als vaste, reserve of hulp overblijfmedewerker komen helpen
om voor uw kind een gezellige en veilige overblijf te verzorgen. Momenteel dreigt er een tekort aan
hulpouders. Wilt u ook helpen bij de overblijf? U zou ons en de leerlingen er een groot plezier mee
doen! Mail voor aanmelden of meer informatie naar overblijfouders@gmail.com.
Sinds de start van ons nieuwe gebouw en de opening van ons kindcentrum De Beleving worden onze
overblijfvrijwilligers ondersteund door pedagogisch medewerkers van 2Samen. 2Samen volgt met het
team van Het Volle Leven de cursusdagen voor de implementatie van De Vreedzame School. Sinds
vorige week dragen deze medewerkers groene hesjes met het opschrift ‘mediator’. Hiermee willen we
bereiken dat kinderen die een conflict of probleem hebben waar ze zelf niet uitkomen altijd op dezelfde
oplossingsgerichte manier geholpen worden.

Algemeen
Grote Rekendag
Woensdag 28 maart hebben alle groepen van het Volle Leven meegedaan aan de Grote Rekendag. Het
thema van dit jaar was 'Kijk, mijn klas'.
Op dinsdag werd de Grote Rekendag op het schoolplein
geïntroduceerd. Er werden een aantal vragen gesteld waarop
de kinderen volgens een soort 'ren je rot spel' antwoord op
moesten geven. Al deze antwoorden zijn door de leerlingen van
de groepen 8 in
grafieken verwerkt. Zo
weten we nu dat de
meeste leerlingen 1
keer per dag hun
tanden poetsen en 2
stuks fruit of groente
eten per dag.
De woensdagochtend is er grotendeels gerekend. Maar niet uit
het gewone rekenboek, maar met spelletjes en uitdagende
opdrachten! Bij de groepen 1/2 is er bijvoorbeeld gekeken hoe
je een boot kan vouwen die blijft drijven als je er knikkers op
legt. De groepen 5 hebben de uitslagen van verschillende spelletjes in een grafiek moeten verwerken. Bij
elke groep kwam in elk geval het werken met grafieken terug. Het was een ontzettende leuke ochtend
waarin de kinderen, zonder dat ze het zelfs soms door hadden, enorm veel hebben geleerd.
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Gezocht: bibliotheekouders
Als school boffen we met een eigen bibliotheek. De kinderen (groep 3 t/m 8) gaan hier dan ook graag
naar toe om boeken te lenen. De schoolbibliotheek wordt door enthousiaste ouders gerund en is
momenteel open op maandag, dinsdag en donderdag (ochtenden en middagen). Het zou ontzettend fijn
zijn als de bibliotheek ook op woensdag en vrijdag open is. Heeft u een paar uurtjes vrij en lijkt het u
leuk om kinderen te helpen met het uitzoeken van een boek? Interesse of meer informatie nodig? Mail
s.broersma@hetvolleleven.nl of loop even langs bij de administratie.

Enquête ouders groepen 6 t/m 8
Een aantal scholieren van ons buurschool Maris College Belgisch Park is voor het vak O&O (Onderzoek &
Ontwerpen) bezig met een opdracht over activiteiten van kinderen van 8 t/m 14 jaar. Zij hebben bij een
aantal groepen al een enquête gehouden. Graag zouden zij ook de ouders een aantal vragen willen
stellen. Zit uw kind in groep 6 t/m 8 en bent u bereid aan een korte enquête (10 vragen) mee te werken?
Klik dan op de volgende link: Enquête verzorgers
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