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03.10.2018 t/m vr 12.10.2018
10.10.2018
12:30-15:00u
22.10.2018 t/m vr 26.10.2018
31.10.2018
02.11.2018
02.11.2018

Kinderboekenweek
Duurzaamheidsmarkt
Herfstvakantie – school gesloten
Voetbaltoernooi – groep 8
Studiedag – alle leerlingen vrij
Lampionnenoptocht

Van de Directie
Schoolfruit
Voor de zomervakantie heeft de school een aanvraag ingediend bij het EU-Schoolfruiten groenteprogramma. Dit programma stimuleert kinderen samen in de klas fruit en
groente te eten. Deelnemende basisscholen ontvangen 20 weken lang iedere week 3
stuks groente en fruit voor alle leerlingen. En dat helemaal gratis dankzij financiering
van de Europese Unie. Onze school is één van de 3008 basisscholen die dit schooljaar
mag meedoen. Dit betekent dat wij van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 drie
gratis porties groente en fruit per leerling per week ontvangen.

Studiedag onderbouw
Maandag jl. hebben de leerkrachten van de onderbouw samen met de intern begeleider en de directie
onder leiding van een externe deskundige een studiedag gehad over het leren van jonge kinderen en
wat dit betekent voor onze werkwijze en aanbod op onze school.
In groepen werden onder andere antwoorden op de volgende vragen geformuleerd:
1. Wanneer en hoe leert het jonge kind?
2. Wat heeft het jonge kind nodig om te leren en zich te ontwikkelen?
3. Hoe ziet een ideale dag eruit voor het jonge kind bij ons op school?
4. Wat moet en kan anders in de praktijk?
De komende weken zetten we onze visie op papier en beschrijven we wat dit voor de dagelijkse praktijk
in de klas betekent.

Te laat
Een leerling is te laat als om 8:30 uur (of 8:45 uur - groepen 1 & 2)) de bel gaat en de leerling de school
binnen komt lopen. Om 8:30 uur (of 8:45 uur) starten de lessen namelijk. Dit betekent dat de leerling
voor die tijd in het klaslokaal aanwezig moet zijn. Is een leerling te laat, dan moet de leerling zich bij de
administratie melden voordat hij of zij naar de klas gaat.
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Van de Ouderraad
Herinnering: ouderbijdrage
We hebben eerder dit schooljaar verzocht de vrijwillige ouderbijdrage voor jouw kind(eren) te betalen.
Tot op heden is voor ruim de helft van de leerlingen de ouderbijdrage voldaan. Mocht je nog niet
bijgedragen hebben, dan kan zal deze betaling waarschijnlijk aan je aandacht ontsnapt zijn. De
leerlingen, waarvoor nog geen betaling is ontvangen, hebben vorige week ter herinnering een brief in
hun schooltas meegekregen. Wij verzoeken je in dat geval uiterlijk 1 november 2018 het bedrag van
€ 60,00 over te maken op bankrekeningnummer NL83 INGB 0001 7374 45 t.n.v. Oudercommissie obs
Het Volle Leven onder vermelding van de naam en groep van je kind(eren).
Heb je vragen of wil je een betalingsregeling treffen, neem dan alstublieft contact met de OR op
(or@hetvolleleven.nl).

Nieuw RECORD Jantje Beton: lotenverkopers bedankt!
240 leerlingen van de groepen 5 t/m 8 konden meedoen met de verkoop van Jantje Betonloten. Hiervan
hebben 90 leerlingen ruim 1.000 loten verkocht. De helft van de opbrengst is voor ons eigen
schoolplein: da´s meer dan € 1.500. Een RECORD! Enorm veel dank aan de lotenverkopers, met name
Robin uit groep 6A.

Algemeen
Nieuws uit de Dierenwei
Vorige week donderdag was het Dierendag, een mooie aanleiding om onze schooldieren in het zonnetje
te zetten en nieuwe spulletjes aan te schaffen. We gaan er elk jaar van uit dat alle leerlingen op 4
oktober een extra bijdrage meenemen voor in de Dierenpot. Dit jaar was de opbrengst € 370. Heel veel
dank aan alle lieve kinderen die een duit in het potje hebben gedaan!
Ouders die vorige week zijn vergeten om een extra bijdrage voor de Dierenpot mee te geven kunnen dit
uiteraard elke woensdag alsnog doen. We zijn er van afhankelijk om onze kleine veestapel in stand te
houden en de dagelijkse verzorging en bv. dierenartskosten te betalen. Wilt u een grote bijdrage doen,
loop dan even langs de administratie of bespreek het met de dierenverzorgers (onze conciërges en onze
oudercoördinator dieren en tuinen Nathalie de Bruijn).
Ook zijn er weer nieuwe diertjes in onze wei. Dat zijn dieren die bijv.
vanwege een verhuizing of ziekte van het oude baasje een nieuw huisje
zoeken. We verwelkomen dit jaar een wel heel bijzonder dier: van de tante
van leerlingen Fabian en Tobias hebben we Miley, een minivarkentje,
gekregen. Ze slaapt in een mooi stevig hok. Ze loopt voorlopig even apart
van de geiten omdat ze allemaal nog aan elkaar moeten wennen. Ook
wonen er sinds deze week twee jonge konijntjes bij ons op school, Snoetje
en Toetje. Hun verzorging werd een beetje teveel voor de oude buurman
van leerling Roz, vandaar dat wij ze nu verder gaan verzorgen. Op deze
manier krijgen de leerlingen het idee dat ze een goede daad verrichten en
voelen ze verantwoordelijkheid voor deze nieuwe bewoners van onze
eigen kleine gezellige dierenboerderij.
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Kinderboekenweek ‘Kom erbij’
Woensdag 3 oktober is de Kinderboekenweek begonnen. Op school besteden we deze week extra veel
aandacht aan boeken, lezen en voorlezen. Zo gaat elke klas voor een Kinderboekenweekles naar de
bibliotheek aan de Scheveningseweg en alle klassen hebben vrijdag een speurtocht door de school
gedaan om ‘vriendjes’ uit verhalen te zoeken (Jip & Janneke, Suske & Wiske, Woezel & Pip). Oudere
leerlingen hielpen de jongere kinderen. Verder lezen leerkrachten voor bij andere groepen en hebben
we leerlingen gevraagd hun lievelingsboeken mee naar school te nemen. Groep 8 gaat ook nog gezellig
voorlezen bij de kleuters. We hopen dat deze week iedereen weer leert dat lezen heel veel plezier kan
geven!
Tevens willen we hierbij de bibliotheekhulpouders extra in het zonnetje zetten. Wat is het toch
ongelofelijk fijn dat er ouders zijn die ervoor zorgen dat de schoolbibliotheek elke dag geopend is.
Hartelijk dank voor het mede mogelijk maken van het plezier in lezen op onze basisschool!

Kinderboekenweek spaaractie
Koop je tijdens de Kinderboekenweek en de herfstvakantie (3 t/m 28 oktober 2018) kinderboeken in de
winkels van Paagman of via Paagman.nl? Lever het aankoopbewijs (kassabon of opdrachtbevestiging)
dan in bij de administratie op school. De school ontvangt een tegoed ter waarde van 20% van het
totaalbedrag van ingeleverde aankoopbewijzen. Hiermee kunnen we boeken aanschaffen voor onze
schoolbibliotheek.

Dag van de Duurzaamheid – woensdag 10 oktober
Woensdag 10 oktober is het ‘de dag van de Duurzaamheid’. Ruk de tegels uit je tuin en lever ze tussen
09:30 en 14:00 uur in bij Operatie Steenbreek op de Rijslag voor ons hek. Op het plein zelf zullen van
12:30 tot 15:00 uur 14 gezellige kraampjes staan welke allen het thema op een leuke manier laten zien.
Laat je verwonderen over de Scheveningse duurzame visvangst en drink een Fair Trade bakkie van de
Wereldwinkel bij het terrasje van Welzijn Scheveningen. Neem je oude sokken mee en tover ze om tot
een handpop en speel poppenkast met vriendjes. Knabbel op een gezond appeltje, vang zelf een
duurzaam visje of red dieren als een ware TrashUrehuntheld om 13:00 uur. Speelgoed en kleding van
iedere maat die een 2e kans verdienen kun je inleveren in bij Stichting Lotje. Neem een fles mee en sluit
aan bij de workshop 'zelf wasmiddel maken' of ruil je spulletjes bij de ruilkraam. De opbrengst van de
loterij met leuke prijzen komt ten goede van een mooie duurzame zandbak. Kortom, genoeg te beleven
en te verwonderen! Toegang is gratis en iedereen is welkom!
Voor de ruilkraam, raad het gewicht, knutselkraam en de loterij zoeken we nog vrijwilligers. Ook zijn er
sterke vrijwilligers nodig voor het neerzetten van de kraampjes en het terras om 8:30 uur. Wie wil er
komen helpen? Mail dan naar Helpen@vriendenvanhvl.nl. Alvast ontzettend bedankt en tot woensdag!

Activiteiten
VakantiepasClub – herfstvakantie
De blaadjes vallen van de bomen en de kastanjes liggen voor het oprapen. Tijd voor de herfstvakantie!
Dat betekent een nieuw pakket activiteiten van de VakantiepasClub met VakantiepasKorting.
In het Videogamemuseum spelen gamers allerlei oude en nieuwe games. Avonturiers gaan terug naar
de prehistorie in Sea Life en voor de sportievelingen is er een Geheim Agent Bootcamp. Bekijk deze en
alle andere activiteiten op www.vakantiepas.nl. Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub? Geef
het dan gratis op via www.vakantiepas.nl en maak meteen gebruik van de kortingen.
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