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12.11.2018
18:00u
16.11.2018
19.11.2018 t/m vr 23.11.2018
05.12.2018
07.12.2018

Lampionnenoptocht
Versieren school (Sint)
Vledderkamp – groep 8
Sinterklaasviering
Versieren school (Kerst)

Van de Directie
Overblijffactuur
Door een fout in MSI is er iets mis gegaan bij de verzending van de overblijffactuur naar een aantal
ouders/verzorgers. Omdat het probleem nog niet is opgelost, is de papieren overblijffactuur vandaag
meegegeven aan de betreffende kinderen. Heeft u meerdere kinderen op school, dan is de factuur
meegegeven aan het jongste kind. Mocht blijken dat u, na vandaag, nog altijd geen factuur (digitaal of
papier) heeft ontvangen, dan verzoeken wij u een mail te sturen naar overblijf@hetvolleleven.nl. U
ontvangt dan de overblijffactuur alsnog.

Informatie schoolfruit
Van 12 november t/m 19 april krijgen alle kinderen van onze school drie stuks groente en fruit per
leerling per week. Het Volle Leven doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit. Op deze manier hopen we de
leerlingen kennis te laten maken met verschillende soorten groente en fruit en hen te stimuleren om
voor gezonde tussendoortjes te kiezen.
De groente- en fruitlevering die de kinderen krijgen vanuit het EU-Schoolfruitprogramma is een
aanvulling op de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH). Met de groente- en fruitlevering van het EUSchoolfruitprogramma (gemiddeld 80 gram per portie) maken kinderen een goede start om de ADH te
halen.
We hopen deze week te horen op welke dag de levering wekelijks plaats zal vinden. Zodra we dat weten
zullen we een bericht sturen via MSI zodat u rekening kunt houden met de leverdag en dus minder mee
kunt geven voor het tussendoortje en/of de lunch.
U kunt zich ook opgeven voor een nieuwsbrief vanuit de organisatie (EU-Schoolfruit) zelf. Hierin staat
onder andere informatie over groente en fruit voor de week erop, zodat ouders hier rekening mee
houden. Meer informatie over de nieuwsbrief vindt u hier: www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief

Studiedag 2 november jl.
Afgelopen vrijdag had het team een studiedag. In de onderbouw stond het onderwerp ‘fonemisch
bewustzijn’ centraal. Een van de belangrijkste zaken die kinderen leren op de basisschool, is het leren
lezen. Voordat ze echter in groep 3 leren lezen, zijn er veel vaardigheden die zij zich eerst eigen moeten
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maken. Vanaf groep 1 gaat onze school extra investeren in klankherkenning en klankonderscheiding,
zodat alle leerlingen een goede basis hebben om in groep 3 echt met het leren lezen aan de slag te gaan.
Hiervoor gaan wij in groep 1 en 2 werken met het ‘Programma Fonemisch Bewustzijn’. De leerkrachten
zijn hiervoor inmiddels geschoold. Meer informatie treft u aan in de aparte bijlage bij deze Nieuwsflits.
De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 hebben kennis gemaakt met ‘EDI’: het Expliciete Directe
Instructie model. Dit model geeft de leerkracht het gereedschap om met alle leerlingen leerdoelen te
bereiken. Door een goede instructie en leerlingen actief te betrekken bij de inhoud van de lessen wordt
er een grote mate van betrokkenheid gerealiseerd. Dit zorgt voor succeservaringen en betere
leerprestaties bij alle leerlingen. Meer informatie? https://expertis.nl/wpcontent/uploads/2016/11/Het-succes-van-EDI-verklaard.pdf.
De komende maanden zal er een start worden gemaakt om lessen volgens het EDI model te geven.

Oudergesprekken
Volgende week worden er oudergesprekken gehouden. Deze gesprekken zijn alleen bedoeld voor de
ouders die tijdens het welkomstgesprek in september jl. hebben aangegeven hiervan gebruik te willen
maken. Naast het verplichte welkomstgesprek in september hebben ouders de mogelijkheid om zich
voor maximaal 2 oudergesprekken in te tekenen: in november, februari of juni.

Van de Ouderraad
Lampionnenoptocht - maandag 12 november
Volgende week maandag 12 november is er weer een lampionnenoptocht. De kinderen moeten zelf een
lampion met lichtje mee nemen. We starten de optocht om 18:00 uur vanaf het schoolplein van Het
Volle Leven. Aan het einde van de optocht verzamelen we weer op het schoolplein, waar de kinderen
een broodje knakworst met chocolademelk aangeboden krijgen. Ook zal er een vuurtje branden en zal
er muziek klinken, waarbij we met een warme chocolademelk kunnen proosten op hopelijk weer een
geslaagde avond! In de bijgevoegde flyer van de lampionnenoptocht staat de route die er wordt
gelopen.
Slecht weer? Indien het niet doorgaat vermelden we dit tijdig op: facebook.com/orhvl

Hulpouders gezocht
De ouderraad van Het Volle Leven is op zoek naar hulpouders voor diverse activiteiten. Wil je helpen?
Stuur een e-mail naar or@hetvolleleven.nl of stuur een WhatsApp bericht naar 06-36 34 47 71.

Herinnering: ouderbijdrage
We hebben je eerder dit schooljaar verzocht de vrijwillige ouderbijdrage voor je kind(eren) te betalen.
Tot op heden is voor 80% van de leerlingen de ouderbijdrage voldaan. Mocht je nog niet bijgedragen
hebben, dan zal deze betaling waarschijnlijk aan je aandacht ontsnapt zijn. De leerlingen, waarvoor nog
geen betaling is ontvangen, krijgen deze week ter herinnering een brief in hun schooltas mee. Krijg je
een brief dan verzoeken we je uiterlijk 1 december 2018 het gevraagde vrijwillige bedrag van € 60,00
over te maken op ons bankrekeningnummer NL83 INGB 0001 73744 5 t.n.v. Oudercommissie obs Het
Volle Leven onder vermelding van [naam van je kind] en [groep]. December is notoir de duurste maand
voor de ouderraad, je bijdrage is zeer gewenst.
Heb je vragen of wil je een betalingsregeling treffen neem dan alstublieft contact op met de OR
(or@hetvolleleven.nl). Mocht je betaling al onderweg zijn, dan kun je deze herinnering natuurlijk
negeren.
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Algemeen
Nieuws uit de Dierenwei
Veel dank aan alle lieve leerlingen die thuis een dierenlogeetje hebben verzorgd in de vakantie!
Het zal verder niemand zijn ontgaan dat we een minivarkentje hebben rondlopen. De geiten, kippen,
konijnen en Miley zullen na verloop van tijd aan elkaar gewend zijn, maar er wordt door de vaste
verzorgers intussen wel naar een ander (gratis) minivarkentje gezocht zodat Miley voortdurend goed
gezelschap zal hebben in de toekomst.
Waarschuwing voor broodfokkers:
We hopen dat alle ouders beseffen dat wij nooit dieren kopen via Marktplaats maar enkel diertjes
adopteren bij noodgevallen of andere nijpende situaties waarbij onze hulp nodig is. En als er een paar
diertjes bij ons zijn gaan hemelen, is er weer plek vrij en vangen we weer andere diertjes op, zo gaat het
hier sinds jaar en dag. Anders gezegd: we geven nooit geld uit om diertjes waar er al veel te veel van
rondlopen aan te schaffen. Dit omdat er teveel broodfokkers op internet actief zijn die de
immer goedwillende ouders hele lieve maar sterk doorgefokte zwakke diertjes in de maag proberen te
splitsen. Zo verdienen deze broodfokkers een aardig maandsalaris en hebben vaak schuren waar ze hun
slecht gehuisveste dieren aan de lopende band zwanger laten zijn. Dat dit niet liefdevol gebeurt, kunt u
zich voorstellen. De logeerpartijtjes van onze schoolkonijnen en cavia's zijn dan ook bedoeld om korte
tijd te ervaren of de keuze een diertje aan te schaffen een weloverwogen keuze is. Soms blijkt ineens
dat een kind of ouder een allergie heeft of niet kan slapen van de geluidjes of de geur. En daarnaast kost
ook de verzorging van hele kleine diertjes geld, om van de dierenartskosten nog maar niet te spreken.
Graag melden we enkel vrolijke verhalen maar soms is het nodig even met de neus op de feiten te
worden gedrukt. Dat we hier op school enorm van alle dieren genieten is natuurlijk het allerfijnste maar
tussendoor steken de kinderen van alles en nog wat over het dieren-wel en wee op. En dat is ook niet
verkeerd dachten we zo.

Verlenging – Paagman spaaractie boeken
Wat geweldig dat er al heel veel aankoopbonnen ingeleverd zijn de afgelopen weken. We hebben een
mooi bedrag waarmee we nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek kunnen aanschaffen. Dank jullie
wel! Maar… Paagman heeft de spaaractie verlengd tot 1 december 2019. Dus koop je de komende
maand nog kinderboeken in de winkels van Paagman of via Paagman.nl? Lever het aankoopbewijs
(kassabon of opdrachtbevestiging) dan in bij de administratie. De school ontvangt een tegoed ter
waarde van 20% van het totaalbedrag van ingeleverde aankoopbewijzen. Dan kunnen we nog meer
boeken kopen!!!

Kaboutervrouwtje op bezoek in de onderbouw
Alle kleutergroepen hebben deze herfst bezoek. En wel van Wouter Kabouter. Wouter is al vaker op
bezoek geweest in de kleutergroepen en ook dit jaar heeft hij er
weer voor gekozen om bij ons te komen logeren. De kleuters
helpen Wouter bij het behalen van zijn kabouterexamen.
Daarvoor moet hij van alles leren. Hij wil leren over bosdieren
(zoals de spin en de eekhoorn), hij wil leren hoe hij zijn kleren
moet wassen (zonder wasmachine) en hij wil leren koken (want
wat eten kabouters nou eigenlijk). Wouter heeft een
kaboutervrouwtje naar ons toe gestuurd om appels te komen
brengen. De kleuterklassen konden vervolgens leren om appelmoes te maken en hebben ook een dopje
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van een eikeltje gevuld met appelmoes en deze bij het huisje van Wouter neergezet. En... wat denken
jullie? Zal het Wouter lukken om zijn kabouterexamen te halen? Dankjewel kaboutervrouwtje Ramona
(de moeder van Dior uit groep 3a) en Banka De Verwennerij voor de heerlijke appels!

Van de Vrienden van HVL
Dag van de Duurzaamheid
Woensdag 10 oktober vond de Dag van Duurzaamheid plaats op het schoolplein. Er stonden kraampjes
met allerlei verschillende attributen en initiatieven welke met duurzaamheid te maken hebben. Onder
het genot van een biologisch appeltje kon je naar hartenlust recycle
knutselen of visjes vangen. De geschonken kleertjes van Net Niet
Nieuw lagen te pronken op het kraampje. Er zijn schatten gevonden
onder begeleiding van de TrashUrehunt en de ruilbeurs had veel
belangstelling, net als de duurzaam gevangen Noordzee vissen met
keurmerk MSC. Operatie Steenbreek ruilde tegels om voor plantjes
en de betrokken buurvrouwen schonken met liefde zalige fair trade
koffie op het Welzijn Scheveningen terras. Ook de ouderen van de
Thuishaven waren van de partij. Verder leerde ‘Drink in a box’ ons dat we met een lunch box en
drinkbeker al enorm veel kunnen bijdragen in het terugdringen van plastic afval.
De school wil haar steentje bijdragen aan duurzaamheid en het milieu. Juf Jeannette en juf Andrea
sparen kosten noch moeite om plastic papier, papier en restafval te
scheiden. Helaas moet de school € 10 per zak plastic betalen. Dat
moet toch anders kunnen? De prijsvraag “Hoeveel wegen de oranje
zakken gevuld met 1 week plastic afval?” is gewonnen door meneer
Koert. Hij zat het dichtst bij het juiste gewicht van 31,7 kg en heeft
een heerlijke slagroomtaart gewonnen. De opbrengst voor de
gewilde zandbak was maar liefst € 215!!! Wat ons betreft is deze
dag voor herhaling vatbaar. Zullen we dit jaar met zijn allen ervoor
zorgen dat we de kosten voor het ophalen van plastic afval gaan terugdringen tot een minimum? Wij
gaan ervoor!

Halloween
Halloween op woensdag 31 oktober was een heus feestje op het schoolplein! Van de Drievliet kregen
we enorm veel pompoenen om uit te hollen en te versieren. Er was veel
belangstelling en er zijn prachtige creaties gemaakt. De kinderen waren leuk
verkleed en zelfs geschminkt. De spelletjes werden druk bezocht en er was een
wachtrij tot aan het klimrek voor het
enge spookhuis van de BSO kinderen
van 2Samen. De lieve groene heks heeft
maar liefst 30 liter heksensoep
geschonken met lekker veel knoflook
zodat niemand deze winter last zal hebben van vampiers.
Dat is toch fijn! Iedereen enorm bedankt voor de
gezelligheid en aanwezigheid. Wat ons betreft: een feestje
om te herhalen!
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