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06.02.2019
16.02.2019
20:30-01:30u
18.02.2019 t/m vr 22.02.2019
25.02.2019 t/m vr 01.03.2019

Finale basketbaltoernooi – groep 7 & 8
Pleinfeest(je) 3 (18+)
Rapportgesprekken
Voorjaarsvakantie – school gesloten

Van de Directie
Studiedag
Tijdens de studiedag van afgelopen donderdag is het team in de ochtend geïnspireerd door twee
medewerkers van Cultuur op zijn Haags (COH) om tot diep leren rond het schoolbrede thema Theater te
komen. De vaardigheden karakter en creativiteit krijgen specifieke aandacht in de activiteiten van dit
thema. Het thema Theater start vanaf 11 maart en wordt afgesloten tijdens de ouderavond op
donderdag 4 april.
In de middag is het team getraind in vaardigheden van De Vreedzame School en hebben wij met elkaar
afspraken gemaakt. De Vreedzame School is de basishouding op Het Volle Leven. ‘Wij houden rekening
met elkaar.’ ‘Wij lossen conflicten samen op.’ ‘Wij zijn zuinig op onze spullen.’
Om een conflict op te lossen middels mediatie is het van belang dat aan een aantal voorwaarden wordt
voldaan. Het is nodig dat er een rustige plek is om in gesprek te gaan. De gesprekpartners doen echt hun
best om het probleem op te lossen, er worden geen scheldwoorden gebruikt en zij laten elkaar
uitpraten. Met als resultaat een goede en tevreden oplossing voor alle partijen. Een win-win oplossing,
dat is wat mediatie en De Vreedzame School mogelijk maakt.

Inschrijven voor oudergesprekken
Bij de welkomstgesprekken aan het begin van het schooljaar is aangegeven dat er dit schooljaar drie
momenten zijn waarop er vervolggesprekken worden gevoerd: een gesprek over de sociaal-emotionele
ontwikkeling in november, een rapportgesprek in februari en een rapportgesprek in juni. U heeft een
keuze voor twee momenten kunnen maken.
Alle ouders/verzorgers krijgen vanmiddag een uitnodiging om zich in te tekenen voor het gesprek in
februari. Helaas is het in Mijn Schoolinfo niet mogelijk om de uitnodiging alleen te versturen aan de
ouders/verzorgers die het betreffen, maar wordt deze automatisch aan alle ouders van de groep
gestuurd. Mocht u niet hebben gekozen voor een vervolggesprek in februari, dan kunt u de uitnodiging
negeren en hoeft u dus niet in te tekenen.
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Activiteiten
Vos in het bos
In de voorjaarsvakantie organiseert Werken Aan Welzijn weer twee
natuurdagen op het Solleveldterrein voor kinderen van 6 t/m 12 jaar: 27 en
28 februari 2019 van 09:30 tot 16:00 uur.
Woensdag 27 februari staat in het teken van “Bomen in hun Blootje en Dieren door de Winter” en
donderdag 28 februari gaan we “Survivallen”. Kosten voor de twee dagen: € 32,50 per kind (inclusief
lunch)
Verzamellocatie: Monsterseweg 218 Den Haag aan de duinkant naast de
watertoren. U brengt uw kind met eigen vervoer naar het kampterrein of
u neemt het openbaar vervoer, bus 31 richting Naaldwijk, Monsterseweg
halte "De Tol" en 50 meter terug lopen. Komt u met de auto dan kunt u
die parkeren in de berm van de weg.
Reserveren verplicht via: www.werkenaanwelzijndenhaag.nl
Inschrijving is definitief als de deelnamekosten op de bank is bijgeschreven. Na inschrijving ontvangt u
een nieuwsbrief en routebeschrijving.

Lazy Sunday concerten – zondag 10 februari & 7 april 2019
Zondagochtend lekker lang in bed blijven liggen? Geen sprake van! Echt genietend door het weekend ga
je op een paar meter afstand van het strand. De musici van het Residentie Orkest hebben speciaal voor
jou een niet te versmaden symfonisch ontbijt bereid zodat je uitgerust en opgepept aan de nieuwe week
kunt beginnen. Voorafgaand het concert staat er koffie, thee en iets lekkers te eten voor je klaar.
Muzikale kinderworkshop
Een oppas regelen hoeft ook niet, want kinderen van 4 tot 10 jaar kunnen tijdens het concert voor
slechts €3,50 deelnemen aan een leuke muzikale workshop. Vink bij het bestellen van de tickets de
muzikale workshop aan, dan zijn je kinderen verzekerd van een plekje.
Korting voor Het Volle Leven
Je kunt naar de concerten op zondag 10 februari en zondag 7 april met 10% korting. Gebruik hiervoor de
actiecode: Volleleven
Voor meer info en kaartje, klink HIER

Pleinfeest(je) 3!
Op zaterdag 16 februari 2019 wordt voor de derde jaar op rij het
Pleinfeest(je) georganiseerd. Wij als ouders willen het beste voor
onze kinderen en dus ook dat het schoolplein groen en veilig blijft.
Kom naar het Pleinfeest(je) bij Braai in de Keizerstraat en help zo
met de financiering van het onderhoud van het plein. Kaartjes en
meer informatie zijn te vinden op www.pleinfeestje.nl.
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