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28.05.2018 t/m do 31.05.2018
30.05.2018
04.06.2018

Inloop voor ouders (diep leren)
Avondvierdaagse
Sportdag – groepen 1/2
Schoolreisje – groepen 1/2

Van de Directie
Vacatures en groepsindeling
Al geruime tijd werken wij aan de formatie en de daarbij behorende groepsindeling voor het schooljaar
2018 – 2019. Wij begrijpen dat ouders en kinderen erg benieuwd zijn naar de indeling voor volgend jaar.
Op dit moment hebben wij echter nog niet alle vacatures vervuld. Bent u of kent u iemand die ons team
wil komen versterken dan wijzen we u graag op onze advertentie in de bijlage. Wij zullen de advertentie
ook nogmaals via facebook verspreiden.
Volgend schooljaar zullen we starten met 8 kleutergroepen. Hiervan zullen 7 kleutergroepen 1/2groepen zijn die zoveel mogelijk in dezelfde leerling samenstelling als het huidige schooljaar verder
gaan. Daarnaast zullen wij een extra kleutergroep starten voor groep 2 leerlingen die een extra aanbod
krijgen naast het reguliere kleuteraanbod. Deze groep zullen wij de 2extra groep, afgekort 2X noemen.
In deze groep worden leerlingen geplaatst die nog niet toe zijn aan het volledige programma van groep
3, maar die wel meer nodig hebben dan het reguliere aanbod van groep 2. In deze groep zal het
reguliere aanbod van groep 2 worden aangevuld met lesactiviteiten van groep 3. Spelend leren blijft het
uitgangspunt in deze groep. Wij hopen op die manier een doorgaande leerlijn te bieden aan alle
leerlingen. Met ouders van leerlingen die in aanmerking komen voor deze groep is of wordt door de
groepsleerkracht contact opgenomen.

Diep leren thema “Voedsel"
Vandaag, maandag 28 mei, 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. Naast de leerinhoud over gezond voedsel willen we
met dit project kritisch denken bevorderen door de leerlingen te stimuleren informatie te vinden en te
toetsen (bijv. hoe zie je op een etiket of eten gezond is) en te experimenteren (bijv. experimenteren met
tuinieren). Neemt u gerust ook een kijkje in andere groepen dan de groep van uw kind(eren).

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Waarschijnlijk heeft u het al gemerkt door een groot aantal e-mails van verschillende bedrijven. Sinds 25
mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er
vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming
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persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. In de bijlage leest u meer over de gevolgen van deze wet voor
onze school.

Schoolplein na schooltijd
Graag herinneren we u aan de eerder gecommuniceerde afspraken: het hek aan de Seinpoststraat
wordt om 15:30 uur in verband met veiligheid en toezicht afgesloten. Het hek aan de Rijslag blijft
gewoon open. Kinderen die na schooltijd op het schoolterrein willen spelen, kunnen gebruik maken van
de ingang aan de Rijslag. Zoals bekend, spelen ook de kinderen die gebruik maken van de BSO op het
schoolterrein. De medewerkers van de BSO houden op dat moment toezicht. Zij zijn echter niet
verantwoordelijk voor andere kinderen die op het terrein spelen. Het schoolgebouw is dan ook niet
meer geopend voor kinderen die geen gebruik maken van de BSO.

Van de MR
Vacature
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Aan het einde van dit schooljaar vertrekt Jan Peter Legtenberg na vier jaar uit de oudergeleding van de
MR. Bij deze willen wij hem ontzettend bedanken voor zijn inzet, betrokkenheid en enthousiasme
gedurende de afgelopen jaren.
Deze verandering biedt voor u weer nieuwe kansen, want u kunt zich nu kandidaat stellen voor deze
vacature. Wij roepen u dan ook vooral op om te reageren. Wij zijn op zoek naar ouders/verzorgers die
daadwerkelijk iets willen en kunnen betekenen voor de MR en de school, en een actieve bijdrage willen
leveren en zich committeren voor de komende drie jaar.
Er zijn acht vergaderingen elk schooljaar, we organiseren jaarlijks een MR-ouderavond en de
voorbereiding voor een vergadering vergt gemiddeld een uur (doorlezen stukken).
Bent u geïnteresseerd? Stel u zich dan nu kandidaat!
De procedure ziet er als volgt uit:
1. Alle ouders krijgen de gelegenheid om zich kandidaat te stellen voor een positie binnen de MR
middels een email naar de MR in de periode: 28 mei tot en met 4 juni 2018.
2. Indien er meer aanmeldingen zijn zal er een verkiezing plaatsvinden. De MR zal dan een lijst
vaststellen van de personen die verkiesbaar zijn.
3. De schooldirectie zal de stemmen tellen en deze bekend maken.
4. Het streven is om het nieuwe MR lid uit te nodigen voor de laatste MR vergadering van dit
schooljaar dat op maandag 18 juni is gepland. Op deze manier kunnen we alvast kennismaken
met elkaar en kunnen we het nieuwe schooljaar direct starten met de nieuwe bezetting van de
MR. Uiteraard ontvangen de nieuwe MR leden hierover nader bericht.
Komt u onze MR versterken met uw expertise, enthousiasme & inzet?
Wilt u deel uitmaken van een MR die proactief meedenkt en meewerkt met de schooldirectie om de
kwaliteit van de school verder te optimaliseren en een goed klimaat te creëren voor onze kinderen en
personeelsleden?
Meldt u zich uiterlijk maandag 4 juni 2018 aan via mr@hetvolleleven.nl. Vermeld hierbij uw naam, naam
van uw kind(eren) en groep(en) aangevuld met uw motivering.

Van de Ouderraad
GEZOCHT: enthousiaste ouders voor de OR
Na vele jaren actief geweest te zijn in de Ouderraad zullen Rutger-Jan Hebben, Joris Hoogerwerf en
Arnaud Roelofsz komend schooljaar een stapje terug doen als actieve leden van de OR. De OR zoekt
daarom enthousiaste ouders om het team te versterken. Vind je het leuk om activiteiten te organiseren,
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zitten je kinderen de komende jaren nog op het Volle Leven en ontmoet je ook graag andere ouders op
school? Meld je nu aan als lid van de OR!
Wat vragen we van je?
Enthousiasme en het leuk vinden om gekke, leuke en mooie activiteiten voor onze kinderen op school te
organiseren. De OR organiseert onder andere Halloween, de kleuterrun, de avond4daagse, Sinterklaas,
het kerstdiner, de disco, het zomerfeest en ander activiteiten die jij weet te bedenken. Waar het om
gaat is er een leuke schooltijd voor onze kinderen en zeker ook voor onszelf van te maken.
Kost het veel tijd?
Dat valt reuze mee. De OR werkt in commissies die de afzonderlijke activiteiten organiseren. Je bent dus
niet bij alle activiteiten actief betrokken. De OR als geheel vergadert zo’n 3 keer per jaar. Ook hier geldt:
we doen het voor onze lol, dus er is veel gezelligheid.
Wil je mee doen?
Meld je aan via or@hetvolleleven.nl of kom eens kijken bij de organisatie van de avond4daagse of het
zomerfeest.

DISCO groot succes
Op 20 april vond de jaarlijkse disco plaats, dit jaar met thema TROPISCH. Het was weer een groot feest,
voor het eerst in de nieuwe gymzaal. DJ (meester) Kevin zorgde voor een geweldige sfeer en spektakel.
De tropisch bar en een heuse photobooth maakte het feest compleet. Dank aan iedereen die geholpen
heeft er weer groot succes van te maken!

Algemeen
Gezond bezoek in groepen 1 t/m 3
We zitten volop in thema "gezonde voeding". We
leren wat gezond is en wat niet, we maken lekkere
(gezonde) dingen en proeven van alles. Een vriendin
van juf Veronica heeft een eigen fruitkraam, de
Banka Verwennerij in de Bankastraat. En zij wilde
graag bij de kleutergroepen en de groepen 3 komen
vertellen over fruit. Ook had ze voor iedereen een
heerlijke aardbei meegenomen. Zo hebben we
geleerd dat aardbeien een kroontje hebben en dat
de gele stipjes op een aardbei de pitjes zijn. Die je wel
gewoon kunt eten! En nee, dan groeit er
geen aardbei uit je oor, haha! De kinderen
wisten al veel te vertellen over fruit, maar
hadden ook nog allemaal vragen zoals:
Hoe maak je aardbeienjam? Of: Hoe
groeien aardbeien? En: Kun je het
kroontje van de aardbei ook opeten?
Mevrouw Aardbei heeft al onze vragen
beantwoord. Bedankt hiervoor!
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Activiteiten
Kinderboekenparade – zaterdag 10 juni 2018
Op zondag 10 juni is het groot feest in en om het Kinderboekenmuseum te Den Haag: dan vindt namelijk
de 7e editie van festival de Kinderboekenparade plaats. Met interactieve voorstellingen, workshops,
meet & greets en vele literaire acts belooft het gratis festival ook dit jaar weer spectaculair te worden.
Veel schrijvers en illustratoren zijn aanwezig, onder wie Paul van Loon, Tosca Menten, Ted van Lieshout,
Sjoerd Kuyper, Milja Praagman en Mylo Freeman. Toegang is gratis.
Voor meer informatie: www.kinderboekenmuseum.nl

Muziekkamp Solleveld – zomervakantie 2018
Heb je de eerste week van de schoolvakantie nog niets te doen? Doe dan mee met het muziekkamp
Solleveld voor kinderen van 7 t/m 13 jaar van 16 t/m 20 juli 2018. Verrassend, leuk en betaalbaar, een
belevenis die je moet meemaken. In 5 dagen leren we je kennismaken en experimenteren met muziek,
dans en zang in de buitenlucht maar we doen ook spelletjes, sporten en creatief.
Locatie: Kampeerterrein Solleveld aan de Monsterseweg (achter Loosduinen). Op dit terrein staan grote
tenten. Het is een dagkamp, dus uw kind iedere dag brengen tussen 8.30 en 9.30 uur en ophalen tussen
16.30 en 17.00 uur. Dit kamp kost € 85,00 per kind per week.
Inschrijven kunt u via de website: www.werkenaanwelzijndenhaag.nl/kinderen/activiteiten/muziekkamp

English Summer Camp – zomervakantie 2018
Deze zomer wordt het Summer Camp Den Haag in Voorburg en Wassenaar georganiseerd. Summer
Camp is een week geheel in het Engels voor basisschool kinderen. Deze vindt plaats in de eerste week
van de zomervakantie. Het Summer Camp omvat: Sport, spel, zingen , dansen, creativiteit en ook les,
alles geheel in het Engels. De ervaring is dat als kinderen op een ontspannen en leuke manier met een
taal bezig zijn, zij deze taal extra goed opnemen. Het Summer Camp is de unieke mogelijkheid voor uw
kind om haar of zijn Engels in deze week te verbeteren. Het Summer Camp begint dagelijks om 9:00 en
duurt tot 16:00, indien wenselijk van 8:00 tot 17:00. Meer informatie: www.summercamp.nl
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