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01.10.2018
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03.10.2018 t/m vr 12.10.2018
22.10.2018 t/m vr 26.10.2018

Einde lotenverkoop Jantje Beton
Studiedag – groepen 1 & 2 vrij
Handbaltoernooi – groepen 5 t/m 8
Kinderboekenweek
Herfstvakantie – school gesloten

Van de Directie
Muzieklessen
Vanaf 4 oktober a.s. zal een vakleerkracht om de week muzieklessen verzorgen in de groepen 3 t/m 8.
De vakleerkracht wordt betaald uit de Rijkssubsidie die de school voor de zomervakantie heeft
aangevraagd en gekregen. Het doel van deze subsidie is om het muziekonderwijs op basisscholen
structureel te verbeteren. De groepsleerkracht is bij de muziekles aanwezig, neemt op een gegeven
moment deel aan de lessen en geeft in de week dat de docent niet aanwezig is zelf een muziekles. De
leerlingen van de groepen 1/2 krijgen van een vakleerkracht danslessen, die in het speellokaal gaan
plaatsvinden. Ook hier geldt weer voor dat de groepsleerkracht actief aan de les gaat deelnemen en ook
zelfstandig danslessen geeft.
De subsidie is voor een periode van 3 schooljaren toegekend.

Ramen kleutergroepen
Het is natuurlijk leuk om voordat de school uitgaat even een kijkje te nemen voor het buitenraam van de
kleutergroep waar uw kind zit, maar het stoort enorm! Kinderen zijn afgeleid, gaan zwaaien en hebben
geen aandacht meer voor de leerkracht. Wilt u daarom niet voor de ramen van de kleutergroepen lopen
en wachten op het grote plein bij de tribune totdat de bel is gegaan!

Van de Medezeggenschapsraad
De allereerste MR vergadering van dit schooljaar heeft begin september plaatsgevonden. Onderwerpen
waarover gesproken zijn: de start van het schooljaar, het onderwijzend personeel (hoe gaat HVL om met
het lerarentekort dat zoveel in het nieuws is), het voedingsbeleid, de schoolresultaten en het pleinfeest.
De MR bestaat dit schooljaar uit: Esther Verheijen (voorzitter en ouder), Jikke Slijkhuis (secretaris en
leerkracht), Angelique Jansen (leerkracht), Yvonne van Haren (leerkracht), Kevin in ’t Veld (leerkracht),
Stijn de Roos (ouder), Jonas Rosenstok (ouder) en Adrienne de Beer (ouder).

Nieuwe leden
In deze nieuwsflits stellen de nieuwste leden, Kevin en Adrienne, zich voor:
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“Mijn naam is Kevin in 't Veld en op dit moment ben ik de groepsleerkracht van groep 5B. Ik ben blij dat
ik als nieuw lid van de MR een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de school. Naast het
lesgeven vind ik het namelijk ook erg interessant om op andere manieren bij het onderwijs betrokken te
zijn. Van mij kunnen ouders en kinderen een positieve blik in de toekomst verwachten!”
“Ik ben Adrienne de Beer-Troe, moeder van Maurick die in groep 2X zit. Samen met m'n man Fedor,
zoon Maurick en kat Kaloe woon ik in het Statenkwartier en kom ik bijna dagelijks naar school of de
buitenschoolse opvang. Ik ben dit jaar bij de MR van Het Volle Leven gegaan, om de problematiek en
dynamiek van het (dagelijkse) reilen en zeilen op school en bij de opvang beter te begrijpen en erover
mee te denken. Afgelopen week was m'n eerste vergadering met interessante onderwerpen, zoals
voedingsbeleid, waar school en MR mee aan de slag gaan. Ik heb er zin in!”

Samen houden we het veilig!
Rijslag:





Blijf gebruik maken van de afspraken van éénrichtingverkeer op de Rijslag (van Kapelplein ->
Nieuwe Duinweg).
Parkeren alleen aan de rechterzijde (stoep vrijhouden).
Het kruis aan de ingang altijd vrijlaten (zo kunnen fietsers veilig het terrein op en af)
Auto’s niet parkeren op de stoep aan de linkerzijde van de Rijslag.

Seinpoststraat:
 Parkeer uw auto alleen in de parkeervakken.
De MR is nog altijd in overleg met de gemeente over de verkeersveiligheid rond de school. Zij zijn enkele
definitieve oplossingen aan het onderzoeken.
Uiteraard hopen we dat de meeste kinderen op de fiets of lopend naar school blijven komen. Met
bovenstaande afspraken houden we het voor iedereen veilig. Mocht het een keer voorkomen dat de
eenrichtingsborden onverhoopt dichtgeklapt zijn dan verzoeken we u alsnog om het eenrichtingsverkeer
te respecteren. We verzoeken ouders ook dringend om de auto’s niet op de linkerzijde op de stoep te
parkeren. Naast dat het niet mag, veroorzaakt dit onnodig gevaar.

Van de Ouderraad
Jantje Beton Loterij
Onze leerlingen van de groepen 5 t/m 8 doen mee met de verkoop van Jantje Betonloten. De helft van
de opbrengst wordt besteed aan activiteiten op of onderhoud van ons schoolplein. We hopen dat jouw
kind ook op pad is gegaan en zoveel mogelijk loten heeft verkocht. Waarvoor dank alvast! Vergeet niet
uiterlijk vrijdag 28 september 2018 het lotenboekje in te leveren bij de leerkracht van jouw kind. De
trekking vindt plaats op 28 november 2018. Kijk op www.jantjebeton.nl/lot of je een prijs hebt
gewonnen.

Algemeen
Luizencoördinator
Hoi, ik ben Melanie Postema, moeder van Diana Vermeijden uit groep 3B. Dit jaar
start ik als de nieuwe luizencoördinator. Voor eventuele vragen kunnen jullie dus
bij mij terecht. Als de standaardcontroles plaatsvinden probeer ik langs alle
klassen te gaan, om te kijken waar ik eventueel kan inspringen als er een tekort is
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of als er geen luizenouders zijn bij één van de klassen. We willen natuurlijk allemaal een luisvrije school,
dus zou het fijn zijn als elke klas een luizenpluisteam heeft. Als alle klassen een luizenpluisteam hebben,
kunnen we samen als één groot team de hele school aan om alles luis-/neetvrij te krijgen. Ik kijk er naar
uit!

Onderhoudsochtend schoolplein
We hebben een prachtig mooi schoolplein met zijn allen voor elkaar gebokst, maar die heeft natuurlijk
ook liefdevolle en betrokken onderhoud nodig. Daarom organiseert de Vriendenstichting ieder kwartaal
een onderhoudsochtend waarbij een ieder meer dan welkom is om in 2 uurtjes alles weer speelklaar te
maken.
Zaterdag 1 september was het weer zover voor de Herfsteditie. De koffie stond klaar om 10:00 uur en
men druppelde binnen. Veel ouders en kinderen van school, maar ook enthousiaste Crowniekinderen
van wie er enkele niet op onze school zitten. De zon brak lekker warm door en we hebben met zijn allen
keihard gewerkt! Het schoolplein lag er weer prachtig bij. Alle betrokken kanjers weer enorm bedankt!
Bent u er de volgende keer op zaterdag 12 januari 2019 ook bij? Vele handen maken licht werk en
hebben we het geweldige schoolplein binnen no time weer spik en span.

3

Activiteiten
Nieuw in de herfstvakantie: Zwem4daagse in de Haagse zwembaden
De Haagse zwembaden organiseren deze herfstvakantie (22 t/m 26 oktober 2018) een nieuwe sportieve
activiteit: de Zwem4daagse. Tijdens dit event zwemmen deelnemers 4 dagen een afstand van 250, 500
of 1000 meter per dag. Als beloning voor hun prestatie krijgt iedereen op de laatste dag een echte
Zwem4daagse-medialle. De Zwem4daagse is een mooie mogelijkheid om uw kinderen zwemvaardig te
houden. Voor deelname is een zwemdiploma A verplicht. Doet u mee, samen met uw kinderen? U geeft
zich eenvoudig op via Zwem4daagse.nl.
Meedoen kan dagelijks in de volgende zwembaden:






De Blinkerd:
De Waterthor:
Het Hofbad:
Het Zuiderpark:
De Houtzagerij:

13.00 - 15.00 uur
08.30 - 10.30 uur
13.15 - 15.15 uur
14.00 - 16.00 uur
13.00 - 15.00 uur

Of u kunt kiezen voor de estafettevariant. Daarbij zwemt u elke avond in een ander zwembad. Details
vindt u op de registratiepagina.
Let op: I.v.m. de veiligheid en voor het zwemplezier van alle deelnemers is er een maximum aantal
mensen dat kan meedoen per zwembad. Wilt u zeker zijn van deelname, wacht dan niet te lang met uw
registratie. Graag tot ziens tijdens de Zwem4daagse!
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