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Kleutermodderdag – groepen 1/2
“Touwtje springen”-dag
Zomerfeest
Wenmiddag – groepen 1 t/m 7
Musical – groep 8b
Musical – groep 8a
Disco – groepen 8
Uitsmijten groepen 8
Margedag – alle leerlingen vrij
Zomervakantie – school gesloten

Van de Directie
Subsidie muziekonderwijs
Aan de school is een subsidie van € 20.000 toegekend om het muziekonderwijs te verbeteren! In
samenwerking met Koo (voorheen het Koorenhuis) zullen de komende drie jaar muzieklessen worden
verzorgd door vakleerkrachten. De vakleerkrachten zullen de muzieklessen samen met de leerkrachten
verzorgen zodat het niveau van het muziekonderwijs structureel wordt verbeterd.
Ook zal er een naschools muziekaanbod komen en zullen er teamtrainingen plaatsvinden.

Tussenschoolse opvang
Vanaf volgend schooljaar zullen er veranderingen plaatsvinden bij de TSO. Wij willen graag de
doorgaande lijn tussen school en kinderopvang verder uitbreiden in ons kindcentrum de Beleving. Ook
vinden wij de school te groot worden om uitsluitend met vrijwilligers te werken bij de TSO. Daarom zal
de coördinatie van de overblijf na de zomervakantie worden overgedragen aan 2Samen.
Om de overblijf voor dezelfde lage prijs aan te kunnen blijven bieden, willen we heel graag blijven
werken met onze overblijfmedewerkers in dezelfde samenstelling als het overblijfteam nu werkt. Wat
verandert, is dat we niet meer zullen werken met hulpouders. Afgelopen jaren werd het steeds
moeilijker om voldoende hulpouders te krijgen waardoor mensen vaker ingeroosterd moesten worden.
Hulpouders kunnen zich wel als reserve-overblijfmedewerker opgeven. Binnenkort zal 2Samen de
overblijfmedewerkers uitnodigen voor een gesprek om het overblijfteam voor volgend schooljaar vast te
stellen.
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Van de Ouderraad
Zomerfeest – vrijdag 29 juni
Het schooljaar nadert haar einde, dus het is weer tijd voor een spetterend schoolfeest!! Zoals altijd zijn
er leuke activiteiten voor de kids en veel gezelligheid voor de ouders. DJ Kevin verzorgt de swingende
beats. En uiteraard zijn er zomerse drankjes, een BBQ en pannenkoeken.




Wanneer: vrijdag 29 juni 2018
Tijd: 16:00 – 18:00 uur
Voor wie: ouders en kinderen

We zoeken nog een paar hulpouders, dus geef je op via or@hetvolleleven.nl

Dieren en Tuinen
Logeeradressen gezocht voor konijnen en cavia's
Om onze leerlingen ervaring op te laten doen met een eigen huisdier is de zomervakantie een uitgelezen
kans. Met het verzorgen van een schoolkonijn of -cavia voor de periode van 6 weken is meteen duidelijk
of je kind er echt al aan toe is of niet.
Daarnaast maakt dit de dagelijkse verzorging van de dieren die op school blijven een stuk makkelijker.
De BSO en onze hulpouders nemen wederom de zorg van de geiten en kippen op zich, waarvoor alvast
veel dank en hulde!
Op maandag 9, dinsdag 10 en woensdag 11 juli kunnen de logeetjes met een binnenkooi en
alle benodigde voer enz. opgehaald worden bij de dierenwei. Maak een afspraak met een van onze
conciërges juf Andrea of juf Jeannette.

Algemeen
Buitenspeeldag 2018: GIGA succes!
Vanaf het moment dat de draaiorgel van Willem Parel ging spelen, knalde
het feest los!
Picknickkleedjes, verjaardagspartijtjes, fanatieke spelletjesspelers en
zonaanbidders hebben zich zichtbaar kostelijk vermaakt op het plein.
De Vriendenstichting en 2samen willen graag iedereen bedanken die er
was en de kanjers die geholpen hebben. We hadden niet durven dromen
dat het zo druk en gezellig zou worden!
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Activiteiten
Vrijdag 29 juni: Buitenspelen voor volwassenen – Touwtje springen work-out
Voor alle ouders: we hebben met zijn allen een fantastisch mooi schoolplein mede mogelijk gemaakt. En
daarom nodigen we jullie nu uit om ook een keer buiten te komen spelen en wel met dé beste touwtjes
springer van Nederland. Voor iedereen is er iets nieuws te leren met een touwtje, zowel voor de
beginner als voor de waanzinnige expert. Rope skipping begint waar touwtje springen ophoudt!
Spring je fit en licht de zomer in! Neem je buren, grootouders, vrienden en kennissen mee! Per half uur
is er plek voor 100 volwassenen! Starttijden zijn 8:30u, 9:00u en 9:30u. Daarna is het schoolplein weer
alleen voor de kinderen. Opgeven hoeft niet, kom gewoon! Meer info via info@vriendenvanhvl.nl
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