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26.04.2018
27.04.2018
30.04.2018 t/m vr 11.05.2018
17.05.2018
21.05.2018
28.05.2018
14:00-15:00u

Meesters & Juffen dag
Koningsdag – school gesloten
Meivakantie – school gesloten
Schoolreisje – groepen 3 t/m 7
2e Pinksterdag – school gesloten
Inloop voor ouders (diep leren)

Van de Directie
Vacatures en groepsindeling
Al geruime tijd werken wij aan de formatie en de daarbij behorende groepsindeling voor het schooljaar
2018 -2019. Vanwege de groei van de school en het vertrek van enkele collega’s is er een aantal
vacatures ontstaan. Via het intranet van De Haagse Scholen, onze Facebookpagina en een aantal
websites hebben wij de vacatures kenbaar gemaakt. Gelukkig hebben wij erg veel sollicitatiebrieven
ontvangen en hebben wij al een groot aantal gesprekken gevoerd. Deze week vinden nog enkele
gesprekken plaats. De verwachting is dat de groepsindeling eind mei/begin juni bekend wordt gemaakt.

Diep leren thema ‘Voedsel’
Zoals bekend, zal het diep leren van 14 mei t/m 1 juni 2018 in het teken van ‘Voedsel’ staan.
Ieder leerjaar zal dit onderwerp op eigen wijze ingevuld worden. Daarnaast is er ook een rode draad
door de school:
- Ieder kind neemt een pot mee voor een mini-moestuintje. Met alle potten kan op het schoolplein
een soort omheining gemaakt worden rond de stukken met gras of planten waar de kinderen niet
mogen lopen. Hierbij het vriendelijke verzoek om uw kind(eren) na de meivakantie een pot (en
eventueel aarde) mee naar school te geven.
- Iedere groep brengt als eindproduct een advies uit voor het voedingsbeleid. Hiervoor mogen ze zelf
een manier kiezen om te laten zien wat ze geleerd hebben en wat ze hieruit adviseren. Bijvoorbeeld,
het maken van een poster, presentatie, film, grafieken, tabellen, enzovoort.
- In alle groepen wordt aandacht besteed aan het gebruik van suiker en zout.
- Op maandag 28 mei a.s. van 14:00-15:00 uur is er een inloop voor ouders. U kunt dan in de groepen
kijken op welke wijze aan diep leren wordt gewerkt.

Algemeen
Gevonden voorwerpen
Het is ongelooflijk hoeveel gevonden voorwerpen we inmiddels hebben verzameld. Iets kwijt?
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Vanaf dinsdagochtend 23 april (08:30u) t/m woensdag 25 april (13:00u) liggen de gevonden voorwerpen
uitgestald in en bij de bergingen naast de school (ingang Blinkerd). Hierna zullen de spullen gedoneerd
worden aan een goed doel.

GEZOCHT: dierenverzorgers voor de weekenden en vakanties
Als alle leerlingen in het weekend thuis zijn of fijn een paar weken op vakantie, gaat de dagelijkse
dierenverzorging op onze school uiteraard gewoon door. De BSO en een klein groepje ouders hebben dit
de afgelopen maanden gedaan, maar we zoeken versterking om het allemaal leuk te houden. Onze vier
schoolgeiten en kippen die altijd op school achterblijven, hebben vers water, droogvoer, hooi,
stro, groente en fruit nodig. Ook moet het geitenhok elke week worden verschoond en de mest naar de
mesthoop worden gereden. Vooral tijdens de komende meivakantie en de zes weken zomervakantie zijn
er dus extra vrijwilligers nodig die deze mooie taak op zich willen nemen.
Na aanmelding willen we data met je afspreken waarop je de verzorging en/of schoonmaakbeurt wilt
verzorgen. Je wordt ingewijd bij de dieren door juf Andrea en juf Jeannette maar denk er niet al te
ingewikkeld over – als je een hond of kat kan verzorgen, lukt dat ook met een geit! Mail je aanmelding
of vragen hierover naar j.scheffer@hetvolleleven.nl of spreek de conciërges gewoon even aan.

Activiteiten in de Meivakantie
Kinderactiviteiten in Buurtcentrum Kommunika
-

maandag 30 april 11:00-15:00u
maandag 1 mei 11:00-15:00u
minsdag 1 mei 15:30-19:00u
woensdag 2 mei 11:00u tot
donderdag 3 mei 12:30u
maandag 7 mei 11:00-15:00u
dinsdag 8 mei 11:00-15:00u
woensdag 9 mei 11:00-15:00u

Hulpboswachter & Picknick
Bake a Cake
Workshop Nail Art (10+)
BEESTENNACHT! Dus neem je
slaapspullen mee
Kinderwerkplaats “Pimp je stoeltje”
Sportdag
Ridders en Jonkvrouwen

Kosten: € 2,50
Kosten: € 2,50
Kosten: € 5,00
Kosten: € 4,00
Kosten: € 2,50
Kosten: € 2,50
Kosten: € 2,50

De kosten zijn inclusief gezonde lunch
Bij de Beestennacht wordt er ook voor avondeten en ontbijt gezorgd.
Aanmelden: telefonisch (070-3548589), via WhatsApp of via Facebook.

Kinderactiviteiten in Muzee
In de meivakantie zijn er weer activiteiten voor kinderen in Muzee Scheveningen. TrashUre Hunt
verzorgt de workshops Trash & Skate en Trash Art. Bij Trash & Skate krijgen de kinderen skateboardles
op de stoep van Muzee en voor gevorderden kinderen zal de les in het skatepark aan de Havenkade
plaats vinden. Tijdens de workshop Trash Art gaan de kinderen met TrashUre Hunt op pad om samen
‘schatten’ te jutten om daar vervolgens kunstwerken mee te maken. Kunstenares Amy Moormann gaat
met de kinderen schelpenmobiels maken.
-

dinsdag 1 en 8 mei
donderdag 3 en 10 mei
dinsdag 2 en vrijdag 11 mei

13:00-15:00u
13:00-15:00u
13:00-15:00u

Leeftijd: vanaf 5 jaar
Kosten: € 6,00 (incl. entree museum)
Opgeven via de receptie van het museum: 070-3500830
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Trash Art
Trash & Skate
Schelpenmobiel maken

VakantiepasClub Meivakantie
De makers van de ZomervakantiePas hebben voor de Meivakantie weer een mooi activiteitenaanbod
samengesteld mét VakantiepasKorting. Voetballers (meisjes én jongens) kunnen aan de slag bij de Juzzt
Football Academy, testjes en proefjes worden gedaan bij de Kinderwerkplaats en met de Haagse
Boomtoppers gaan VakantiePassers de boom in. Bij slechter weer is er natuurlijk ook binnen van alles te
doen. Aanraders zijn het Urban Skillz Festival en een reis door de mens bij CORPUS! Deze en alle andere
activiteiten zijn nu te bekijken op www.vakantiepas.nl!
Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub? Geef het dan gratis op via www.vakantiepas.nl en maak
meteen gebruik van de kortingen. VakantiepasClubleden krijgen twee weken vóór elke schoolvakantie
een mail met kortingsbonnen en een link naar de activiteiten.

Basketbal voor leerlingen van de groepen 3 t/m 8
Basketbalvereniging Lokomotief nodigt jou uit voor een basketbal clinic. Je krijgt training van echte
basketbal trainers. Kom samen met een vriend of vriendin lekker basketballen bij ons, in de meivakantie,
en kennismaken met deze sport. Zowel meisjes als jongens kunnen zich opgeven!
Kom je ook?
Wanneer:
Waar:
Kleding:
Meenemen:
Douchen:

woensdag 2 mei, 16.15-17.30 uur (ajb om 16.15 uur in de zaal klaar staan)
Van Zweedenzaal, Jacob van Offwegenlaan 40, Rijswijk
korte broek, t-shirt, sportschoenen
bidon of flesje met water
handdoek en schone kleren meenemen als je na afloop wilt douchen

Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken bij de clinic!
Opgeven
Wil je meedoen? Vraag aan je ouders of dat mag en vraag ze om je op te geven. Dit kan via email of
whatsapp aan: amkruijt@gmail.com / 06-83-984975. Graag uiterlijk op 1 mei opgeven.
Schrijf het volgende in het bericht: Basketbal clinic – Naam kind – Geboortejaar – Naam basisschool
En ook graag: Naam ouder – email adres – 06-nr
Je kunt niet 2 mei maar je wilt wel een keertje komen? Mail of app me, dan hoor je welke andere
mogelijkheden er zijn.

Overige activiteiten
Als bijlage bij deze Nieuwsflits zijn nog 2 flyers toegevoegd:
 De gezins-UIT-agenda HAAGJES - een overzicht van inspirerende tips op het gebied van Cultuur,
Sport, Natuur, Muziek en Theater voor de periode vanaf de meivakantie t/m juni.

 De Stichting Jeugd Vakantie Aktiviteiten Den Haag (JVA) organiseert dit jaar voor de 45e keer op
Duinrell (Wassenaar) haar vakantieproject voor de Haagse basisschooljeugd. Het project wordt
gehouden van 16 juli t/m 3 augustus 2018.
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