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19.12.2018
20.12.2018
17:45-18:45u
21.12.2018
12:00u
24.12.2018 t/m vr 04.01.2019
30.01.2019
31.01.2019
16.02.2019

Foute kersttruiendag
Kerstdiner
Alle leerlingen ’s middags vrij
Kerstvakantie – school gesloten
Basketbaltoernooi – groep 7 & 8
Studiedag – alle leerlingen vrij
Pleinfeest

Van de Directie
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Voor de foto’s die op school worden genomen en openbaar worden gemaakt gelden de volgende
afspraken: de kinderen mogen niet herkenbaar in beeld, wel van achter of de zijkant en niet alleen. Je
hebt toestemming nodig als je foto’s van iemand anders wilt publiceren. Meer informatie is te vinden in
het privacy beleid van De Haagse Scholen te vinden op de website van Het Volle Leven.

Aanpassing verzuimregels en veiligheid
Hieronder leest u nogmaals de drie afspraken (ABC) voor op tijd komen, ziekteverzuim en speelplezier
op het plein. Deze afspraken hebben als doel ervoor te zorgen dat wij de leerlingen zo goed mogelijk
volgen en ondersteunen in hun ontwikkeling in een veilige omgeving op Het Volle Leven. Voor een
uitgebreide beschrijving zie de nieuwsflits van 3 december.
A. Op tijd in de klas zorgt voor optimale lestijd
De lessen in de groepen 3 t/m 8 beginnen om 8:30 u en in de groepen 1/2 om 8:45u. Bij opvallend veel
te laat komen. Dit is bij vier keer in vier weken (4 x in 4 weken).
1. De leerkracht gaat in gesprek met ouders.
Blijft het te laat komen voorkomen dan volgt stap 2.
2. Indien het te laat komen blijft voorkomen (weer 4x in 4 weken) dan is bij het gesprek een
directielid aanwezig. De directie kan melding doen bij leerplichtambtenaar.
B. Ziekteverzuim en ontwikkeling van de leerling
Bij zorgwekkend ziekteverzuim (elke 4e ziekmelding in 12 schoolweken of vanaf de 7e schooldag
aaneengesloten) gelden de volgende afspraken:
1. De leerkracht en IB gaan in gesprek met ouders. Indien leerling blijft verzuimen dan volgt stap 2.
2. Bij opnieuw zorgwekkend ziekteverzuim wordt de leerling besproken in het multidisciplinair
overleg (MDO).

1

C. Afspraken tijdens de overblijf op het plein voor speelplezier voor iedereen
De regels op het plein zijn bij de leerlingen bekend. Indien een leerling de regels 3 keer heeft
overtreden, gaat de leerkracht met de leerling in gesprek en informeert de ouders. Bij herhaling, dus
weer 3x overtreding van de regels, worden ouders geïnformeerd door de directie en mag de leerling een
week niet overblijven.

Speelplezier tijdens de TSO
De overblijfouders die in samenwerking met 2Ontdekkers toezicht houden tijdens het buitenspelen,
krijgen uitbreiding van één overblijfouder. Aanstaande dinsdag is er een overleg met alle overblijfouders
en zullen deze medewerkers zich in de klassen voorstellen aan de leerlingen.

Parkeergedrag
De veiligheid bij het brengen het halen van de leerlingen komt in gevaar, omdat er zowel aan de Rijslag
als in de Seinpoststraat ongeoorloofd geparkeerd wordt op de stoep en in de straat. De rijweg en
doorgang worden door het verkeerd parkeren van bakfietsen en auto’s geblokkeerd. Wij vragen u daar
te parkeren waar dat is toegestaan zodat de veiligheid van iedereen gewaarborgd is.

Ouder-vacature in de stuurgroep Vreedzame School
Meedenken over sociaal-emotioneel leren op school? Meld u aan!
De afgelopen jaren heeft Peggy van der Lee, moeder van Doris (8) en Kaja (12), met plezier de zoektocht
naar een methode voor sociaal-emotioneel leren en burgerschap op onze school ingezet. In een team
van leerkrachten, intern begeleiders, directie en ouders is er een passende methode voor onze school
gevonden, die de afgelopen jaren is ingevoerd.
Nu ‘De Vreedzame School’ in het derde invoerjaar is, draagt Peggy het stokje graag over aan een andere
ouder. Wilt u:





Meedenken over hoe we op school met elkaar omgaan?
Bijdragen aan de democratische vaardigheden van onze kinderen?
Verder denken over hoe we omgaan met verschillen en conflicten?
En onze kinderen helpen onszelf en een ander wat beter te begrijpen?

Geef u dan op voor de stuurgroep. Deze groep komt ongeveer 5 tot 6 keer per jaar twee uur bij elkaar.
Als ouder denkt u mee, probeert u andere ouders te betrekken, en pak je kleine taken op.
Peggy: ‘Ik heb met ontzettend veel inspiratie, nieuwsgierigheid en vertrouwen meegewerkt aan dit
project. Er is nog altijd genoeg te doen, we blijven allemaal leren, en ik hoop dat een volgende ouder
daar met frisse bevlogenheid in wil stappen!’
Wij zijn op zoek naar een ouder die deze rol dit schooljaar nog wil gaan vervullen. Voor dit
schooljaar staan er drie officiële bijeenkomsten van de stuurgroep gepland:




donderdag 10 januari 2019
maandag 1 april 2019
dinsdag 4 juni 2019

Wilt u contact opnemen met Marianne van der Horst (m.vanderhorst@hetvolleleven.nl (of via MSI)) als
u zin heeft in deze nuttige bijdrage aan de DVS stuurgroep?

Vaste overblijfouders gezocht
Het overblijfteam zoekt vaste overblijfouders. Vaste overblijfouders:



Staan op een vaste dag/dagen op het schoolplein.
Krijgen korting op de overblijfbijdrage.
2






Krijgen voor elke overblijfbeurt een financiële vergoeding.
Volgen een cursus (zoals EHBO en/of Vreedzame School) die vanuit school aangeboden wordt.
Tekenen een vrijwilligerscontract met school en leveren een VOG (verklaring omtrent gedrag) in.
Kunnen diensten met andere vaste ouders ruilen en mogen alleen door een vaste of een reserve
ouder vervangen worden.

Interesse of vragen?
Neem dan contact op met Claudia Schippers: 2ontdekkers@2samen.nl of 06-83 27 72 73.

Bedankt
Tijdens deze decembermaand zijn weer vele ouders aan de slag geweest in en buiten de school. Denk
aan de mooie versiering in de school ter voorbereiding op de feesten van Sint en Kerst. Sinterklaas en
zijn gevolg die de kinderen een onvergetelijke ochtend hebben bezorgd. De extra activiteiten in de
klassen, waarbij ouders hebben geholpen. Hierdoor zorgen wij met elkaar ervoor dat de kinderen samen
met de leerkrachten een gezellig Sinterklaas en Kerstfeest hebben. Dit alles is niet mogelijk zonder de
hulp van vele ouders. Dank daarvoor!

Fijne kerstvakantie
Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gezond en stralend 2019 toe!

Van de Ouderraad
Kerstdiner – donderdag 20 december 2018
Het kerstdiner voor de kinderen vindt aanstaande donderdagavond 20 december plaats van 17:45 tot
18:45 uur. Verzamelen op het plein vanaf 17:30 uur.
Voor de ouders is er buiten veel gezelligheid met muziek, een bar en een foodtruck. Neem cash geld
mee en kom allen op het plein eten en drinken!
Wij zijn nog op zoek naar hulp, dus heel graag aanmelden via or@hetvolleleven.nl
 Vanaf 15:00 uur - ouders die helpen met opbouwen
 Vanaf 17:15 uur - ouders die bij de buitenbar willen staan
 Vanaf 19:00 uur - ouders die helpen met afbouwen
 Ook zoeken we ouders die het leuk vinden om te zingen in een koor vanaf 17:15 uur. Het koor
zingt bij de ingang op het plein en gaat daarna de klassen rond.

Pleinfeest no. 3 – zaterdag 16 februari 2019
Zaterdag 16 februari 2019 wordt voor de derde keer het Pleinfeest georganiseerd. Zet de datum vast in
je agenda! Details worden in januari bekend gemaakt. Wij als ouders willen het beste voor onze
kinderen en dus ook dat het schoolplein groen en veilig blijft. Kom naar het Pleinfeest en help zo met de
financiering van het onderhoud van het plein. Meer weten of wil je helpen? Heb je misschien iets aan te
bieden voor de loterij of veiling? Mail dan naar info@pleinfeestje.nl.

Algemeen
Gevonden voorwerpen
Het is weer verbazingwekkend hoeveel gevonden voorwerpen we hebben verzameld. Iets kwijt? Vanaf
vandaag t/m aanstaande woensdag 19 december (12:30u) liggen de gevonden voorwerpen uitgestald
buiten naast de ingang. Hierna zullen de spullen gedoneerd worden aan een goed doel.
Waardevolle gevonden voorwerpen (bijv. (fiets)sleutels, telefoons, sieraden e.d.) worden bewaard bij de
administratie.
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Verkleedkleding (te leen) gezocht
Na de kerstvakantie gaan we met de kleutergroepen werken rondom het thema "hulpdiensten" (politie,
boef, brandweer, ambulance). Wie o wie heeft verkleedkleding voor ons te leen? Dit willen we dan
lenen in de periode van 7 januari tot 15 februari. Graag voorzien van naam en groep van je kind en
inleveren bij juf Amanda (1/2C – 1e kleuterklas naast de voordeur). Alvast bedankt!

Activiteiten
Verloot je Boompje
Ho ho ho het is bijna weer zover! Ook dit jaar worden er weer kerstbomen ingezameld in 3 Haagse
wijken, waaronder Scheveningen. Zie je een kerstboom door de straten zwerven? Neem deze dan mee
naar een inleverpunt in de buurt (zie bijgevoegde flyer) en ontvang een zegel t.w.v. € 0,50 en een lootje!
Voor iedere volle spaarkaart krijg je een waardebon van € 5! De spaarkaarten kan je verzilveren tijdens
het grote eindfeest van Verloot je Boompje op zaterdag 19 januari 2019 van 15:30 tot 18:00u bij
Kommunika! Dit jaar zijn er wederom mooie prijzen, waaronder een Playstation4 en 1 minuut gratis
winkelen bij de Hoogvliet! Hoe meer lootjes je spaart hoe groter de kans op 1 van de mooie prijzen!
Tip: vraag aan buren of familie of je hun kerstboom bij een inleverpunt mag inleveren, zo heb je al gelijk
een vliegende start!
Voor meer informatie kun je terecht op www.verlootjeboompje.nl. Klik op de volgende link voor het
compilatiefilmpje van vorig jaar: https://www.youtube.com/watch?v=T42CAFhxj80

Lekker lezen met de Kerstvakantieleeskaart
De vakantieleeskaart, een initiatief van kinderboekenwinkel In de Wolken en Juf Sanne
(www.jufsanne.com), is al jaren een grote hit. Ook voor in de kerstvakantie is deze kaart
weer beschikbaar om het lezen door zelflezers te blijven stimuleren en het leesniveau op
peil te houden. In de sterren staan diverse opdrachten om dagelijks 15 minuten te lezen,
zoals ‘onder de kerstboom’, ‘met een kerstkransje’ en ‘in je pyjama’. De volle
Kerstvakantieleeskaart kan voor 8 januari 2019 bij In de Wolken ingeleverd worden,
waarmee kans wordt gemaakt op een In de Wolken kadobon van € 15! Kom gezellig langs
om de leeskaart in de winkel op te halen (we zijn tussen Kerst en Oud & Nieuw gesloten)
of download de leeskaart via www.jufsanne.com/kerstvakantieleeskaart.

VakantiepasClub kerstvakantie Den Haag
We hebben dit jaar volgens het KNMI 7% kans op een witte kerst. Gelukkig hebben we geen sneeuw en
ijs nodig voor een leuke kerstvakantie, want de VakantiepasClub komt weer met een gevarieerd pakket
activiteiten met speciale VakantiepasKorting voor de leden.
Het Huygenspark wordt drie dagen lang een omgetoverd in de bijzondere wereld van Carnivale, een
spectaculaire mix van attracties en acts uit de tijd dat circus en kermis nog één waren. Met onder meer
een vlooiencircus, vuurvreters, steltlopers, een zweefmolen en kop van Jut en warme hapjes.
Bij het Haags Historisch Museum kunnen kinderen in de leer bij een restaurateur en bij het
Kinderboekenmuseum kunnen ze ontdekken wat juffen en meesters doen in de vakantie. Verder
hebben we een aantal creatieve workshops en oliebollen van Vermolen in de aanbieding. Alle
activiteiten zien? Kijk dan 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. VakantiepasClubleden krijgen twee weken vóór elke
schoolvakantie een e-mail met kortingsbonnen en een link naar de activiteiten.
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