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11.07.2018
12:30-14:30 uur
13.07.2018
16.07.2018 t/m vr 24.08.2018
27.08.2018

Picknick op het Plein
Margedag – alle leerlingen vrij
Zomervakantie – school gesloten
1e schooldag schooljaar 2018-2019

Van de Directie
Formatie
De formatie is definitief rond. Ook de laatste vacature is gevuld. Floor de Haas zal m.i.v. volgend
schooljaar de Plusklas onder haar hoede nemen.

Van de Ouderraad
Aannemer / hovenier gezocht om betonrandje te storten
Ken of ben jij de persoon die wij nodig hebben?
De waterbaan is een mega-succes, maar een nadeel is de zanduitspoeling van het talud, de betonnen
baan zelf én de speelrioolpijp ernaast. We kunnen niet bezig blijven met zand naar boven sjouwen en de
waterbaan afsluiten willen we zeker niet. Een mogelijke oplossing is een extra randje beton. En daarvoor
zoeken we een handige vader die dat kan. N.B. Materiaalkosten worden vergoed.
Neem contact op met info@vriendenvanhvl.nl

Veilig in zee – leer mui-zwemmen
In september wordt door de ouderraad in samenwerking met ABZee een les mui-zwemmen (veilig in zee
zwemmen) georganiseerd. Na de zomervakantie kun je je hiervoor inschrijven; je krijgt hierbij voldoende
keuze voor dag en tijdstip. En wat zo leuk is, ouders mogen ook meedoen. Deelnemers moeten wel
zwemdiploma´s A en B hebben. Wil je alvast meer lezen over de les, ga dan naar www.ab-zee.nl.
Kinderen met een zwemdiploma hebben geleerd hoe zij moeten zwemmen, maar zij weten vaak te
weinig over de gevaren van de zee. Terwijl dit de plek is waar de meeste leerlingen van Het Volle Leven
na hun zwemdiploma in aanraking komen met buitenwater. ABZee heeft een workshop ontwikkeld om
kinderen te leren hoe en waar zij veilig kunnen zwemmen in de zee. Wat moet je doen als je in nood
bent of wat moet je doen als een ander in nood is?

Na de zomervakantie zullen wij je weer informeren.
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Algemeen
Bezoek van de Thuishaven en Duinrust
Stichting Vrienden van Het Volle Leven heeft een aantal
ouderen van de Thuishaven en Duinrust tijdens de
kleutermodderdag (27 juni) en de generale repetitie van
de musical van de groepen 8 (3 juli) op de koffie gevraagd.
Beide keren hebben de ouderen er zichtbaar geweldig van
genoten!

Touwtje springen voor volwassenen
Op 29 juni konden volwassenen ’s ochtends onder professionele begeleiding touwtje springen op het
schoolplein. Hieronder een aantal actiefoto’s.
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Activiteiten
Woensdag 11 juli – Picknick op het Plein
Kom je ook gezellig picknicken op het schoolplein op woensdag 11 juli direct na school? Neem je lunch
en stoeltje/kleedje mee, het wordt prachtig weer!

Zomerworkshops in Muzee
Stranddieren & zeemonsters
Kom naar Muzee en kijk je ogen uit in de Zeezaal! Daar zie je vissen, zeepaardjes, krabben, haaien, zeeegels en nog veel meer wonderlijks uit de zee. Als je goed hebt gekeken mag je daarna zelf aan de slag.
Met klei maak je jouw eigen stranddier of zeemonster en met schelpen en veren maak je het zo grappig,
lief of griezelig als je zelf maar wilt.





elke woensdagmiddag van 18 juli t/m 22 aug van 13.00 tot 14.30 uur
leeftijd: 5 t/m 11 jaar
kosten workshop: 6 euro per kind (inclusief entree museum)
aanmelden via tel. 070-3500830

Ontwerp je eigen ansichtkaart
Tijdens de zomervakantie van zaterdag 14 juli t/m zondag 26 augustus kun je een ansichtkaart
ontwerpen. Ga zelf aan de slag met oude foto’s, tekst, pen en papier. Als je de ansichtkaart inlevert bij
de balie wordt hij voor je verstuurd.





doorlopend tijdens openingstijden m.u.v. woensdagmiddag
leeftijd: voor iedereen
kosten activiteit: gratis (entree museum normaal tarief)
locatie: in het leslokaal
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