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12.09.2018
13.09.2018
18:30-19:30u
17.09.2018
18.09.2018
19.09.2018
20.09.2018 (& vr 21.09.2018)

Start lotenverkoop Jantje Beton
Kijkavond
Studiedag – alle leerlingen vrij
Prinsjesdag – school gesloten
Schoolfotograaf – broertjes & zusjes
Schoolfotograaf

Van de Directie
Kijkavond
Op donderdag 13 september a.s. wordt voor de groepen 1 tot en met 8 een Kijkavond georganiseerd
SAMEN met uw kind(eren) kunt u tussen 18:30 uur tot 19:30 uur de klas van uw kind(eren) bezoeken.
Op de tafels van de kinderen liggen de boeken waaruit de kinderen werken, zijn diverse materialen
neergelegd en zijn de computerprogramma’s opgestart. Uw kind zal u precies kunnen vertellen hoe
wordt gewerkt, welke rekenonderwerpen worden behandeld en u meer kunnen vertellen over ‘De
Vreedzame School’. Uiteraard zijn de leerkracht(en) van uw kind(eren) in de klas aanwezig om antwoord
te geven op algemene vragen.
In groep 3 start het leesonderwijs. Om een indruk te krijgen van dit proces wordt voor de ouders van de
groepen 3 om 19:00 uur een leeslesje door de leerkrachten in de groep verzorgd. U bent van harte
welkom en we rekenen op uw komst!

Welkomstgesprekken
Vandaag ontvangt u via MijnSchoolinfo een uitnodiging om u in te tekenen voor het welkomstgesprek.
De gesprekken duren maximaal 10 minuten en het is de bedoeling dat u uw zoon of dochter meeneemt.
Voor ouders van nieuwe kleuters duurt het gesprek maximaal 20 minuten.
Bij deze Nieuwsflits zijn 2 formulieren gevoegd: een ‘formulier welkomstgesprek voor ouders’ en een
formulier ‘welkomstgesprek voor ouders nieuwe kleuters’. Op beide formulieren staan vragen die
tijdens het gesprek aan de orde komen. Het formulier kunt u voor het gesprek (digitaal) invullen. Een
papieren versie kunt u bij de administratie afhalen.

Op tijd!
Wij verzoeken u vriendelijk om er voor zorg te dragen dat uw kind(eren) op tijd op school zijn. Dit
betekent dat de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 voordat de bel om 8:30 uur gaat in het lokaal
aanwezig moeten zijn. Voor de kinderen van de groepen 1 en 2 is dit 8:45 uur.
Vanaf morgen moeten de kinderen die te laat zijn zich bij de administratie melden.
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Schoolfotograaf
De schoolfotograaf zal aanwezig zijn op woensdag 19 september (broertjes & zusjes foto’s), donderdag
20 september en (indien nodig) vrijdag 21 september. U ontvangt deze week via Mijnschoolinfo meer
informatie hierover.

Van de Ouderraad
Les voor ouders: veilig in zee zwemmen
De ouderraad organiseert in samenwerking met ABZee een les mui-zwemmen (veilig in zee zwemmen)
voor zowel ouders als leerlingen van groepen 4 t/m 8.
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
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?
Ouders kunnen op woensdag 12 september om 20:00 uur een gratis theorieles over zwemveiligheid in
zee bijwonen op school; hiervoor is inschrijving niet nodig. Leerlingen kunnen zich – tegen flinke korting
– online inschrijven voor theorie- én praktijkles in zee op een dag en tijdstip naar keuze in de komende
weken. Ook ouders mogen meedoen als daar behoefte aan is. Deelnemers moeten wel zwemdiploma´s
A en B hebben. Inschrijven kan hier: http://ab-zee.nl/het-volle-leven/

Ouderbijdrage
De ouderraad organiseert diverse activiteiten voor de leerlingen, die meestal buiten schooltijd
plaatsvinden. Mocht je zin en tijd hebben dan is jouw hulp hierbij heel welkom. En om alle activiteiten te
kunnen betalen vragen wij je een vrijwillige financiële ouderbijdrage van 60 euro (of 10 euro voor
ooievaarspashouders) per jaar per kind. De ouderbijdrage wordt voor de helft besteed aan de schoolreis
en voor de andere helft aan de activiteiten die door ons worden georganiseerd.
Binnenkort ontvang je een bericht van ons via MijnSchoolinfo met daarin bijgevoegd uitgebreidere
informatie over de ouderbijdrage.
Wij verzoeken je om de ouderbijdrage aan ons over te maken vóór 1 oktober 2018 op:




IBAN: NL83INGB0001737445
t.n.v. Oudercommissie O.B.S. Het Volle Leven
o.v.v. leerlingnaam en groep

Jantje Beton Loterij
Spelen is heel normaal, tenminste dat vinden wij. Het is niet alleen leuk, het is ook heel belangrijk.
Misschien nog wel belangrijker dan rekenen of schrijven. Maar sommige kinderen spelen maar een keer
per week vrij buiten. Daarom is het dus echt gigantisch belangrijk om mee te doen aan De Kleine Jantje
Beton Loterij.
Jaarlijks doen er honderden basisscholen mee en gaan er zo’n 60.000 leerlingen op pad om lootjes te
verkopen. Onze leerlingen van groepen 4 tot en met 8 doen ook mee. De helft van de opbrengst gaat in
de ouderraad-pot, die wij kunnen gebruiken voor (activiteiten op) het schoolplein. De opbrengst van de
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afgelopen jaren is ook besteed aan ons prachtige schoolplein. De andere helft komt ten goede aan
projecten van Jantje Beton.
Alle leerlingen van groepen 4 tot en met 8 krijgen uiterlijk 12 september de hiervoor benodigde spullen:
lotenverkoopboekje en instructie.

Algemeen
Gevonden voorwerpen
Achtergelaten kleding en andere gevonden voorwerpen van onze leerlingen worden voortaan
verzameld in het bijgebouw in de ruimte van de overblijf, dat is de eerste kamer links. Kleding van vóór
de zomervakantie kunt u daar ook nog vinden. Deze jasjes, hoodies, vestjes en gymkleding gaan echter
ná deze week naar een goed doel. Neem vooral regelmatig een kijkje of u iets van uw kind tegenkomt.
Waardevolle gevonden voorwerpen (bijv. (fiets)sleutels, telefoons, sieraden e.d.) worden bewaard bij de
administratie.

Activiteiten
VakantiePas
De makers van de VakantiePas hopen dat u en uw kinderen een geweldige zomervakantie hebben
gehad. Hebben jullie goed gebruik gemaakt van de VakantiePas? Vul dan een kort vragenformulier in op
de website VakantiePas.nl. Want met jullie mening en ideeën kunnen ze volgend jaar een nog betere
VakantiePas maken! Bovendien verloten ze onder de inzenders 3 keer een weekend in de natuur voor 5
personen en 3 keer 4 vrijkaartjes voor Duinrell. Meteen even doen:.
Bij de VakantiePas zijn ze nu bezig om een leuk activiteitenaanbod samen te stellen voor de
herfstvakantie. Op die activiteiten krijgen kinderen korting als ze lid zijn van de VakantiepasClub. Alle
basisschoolkinderen kunnen gratis lid worden op www.vakantiepas.nl. Twee weken vóór elke
schoolvakantie krijgt u een e-mail met kortingsbonnen en een link naar de website met alle activiteiten.
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