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Agenda
Belangrijke data
vr
zo
za
do
do

15.03.2019
24.03.2019
30.03.2019
04.04.2019
04.04.2019

10:00-11:30u
10:00-12:00u
18:00-19.:30u

Nationale Onderwijsstaking – school gesloten
KleuterRun – groep 1 & 2
Onderhoudsochtend schoolplein
Sportdag – groep 5 t/m 8
Kijkavond voor ouders en kinderen

Van de Directie
Kijkavond – donderdag 4 april
Op donderdagavond 4 april zijn alle kinderen met hun ouders welkom op school. We sluiten die dag niet
alleen het thema theater af in alle klassen, je kunt ook deelnemen aan workshops! Ook zo benieuwd
naar de nieuwe taalmethode of volgt u liever een rekenles?
Het thema van de MR is dit jaar: de gezonde school. Daar gaan we die avond ook mee aan de slag, er is
namelijk een workshop gezonde traktaties maken en er zal ook een proeverij zijn.
Genoeg redenen om langs te komen. De deuren bij Het Volle Leven en de 2Ontdekkers staan voor u
open. Binnenkort volgt er meer informatie en zullen er intekenlijsten beschikbaar zijn voor de
workshops.
Even in het kort:
•
•

Wanneer: donderdag 4 april van 18:00 – 19:30 uur
Voor: alle kinderen en hun ouders van Het Volle Leven en de 2Ontdekkers

Thema Theater
In het kader van diep leren staat de komende weken in alle klassen het
schoolbrede thema ‘Theater’ centraal. De onderbouwgroepen hebben
het thema vorige week geopend met een optreden van de Gruffalo door
de leerkrachten.
De vaardigheden creativiteit en karakter
krijgen in deze periode extra aandacht. De
eindproducten van de kinderen zijn op donderdagavond 4 april te bekijken
tijdens de kijkavond. De ouders van de groepen 1/2 zijn op 15 en 16 april
uitgenodigd voor de optredens van de leerlingen.
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Thema Sport
In juni start het thema sport en de voorbereidingen van dit thema zijn in volle gang. Op
woensdagochtend 29 mei organiseert Het Volle Leven samen met ‘Team For You’ een sponsorloop op
het schoolplein om geld in te zamelen voor het Koningin Wilhelmina Fonds. Team For You zal op de 1e
donderdag van juni de Alpe d'Huez in de Franse Alpen beklimmen; om onmacht om te zetten in kracht
en geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Want dat is helaas hard nodig. In een volgende Nieuwsflits
komen we hier nog uitgebreid op terug.

De Vreedzame School
De basishouding op Het Volle Leven is dat wij rekening houden met elkaar. Het is van belang dat wij
verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor de gemeenschap. Wij streven ernaar de kinderen een
open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen. In verschillende lessen van De
Vreedzame school wordt gewerkt aan het open staan voor en het kunnen omgaan met de verschillen.
Om goed met verschillen om te kunnen gaan, moet je het erover hebben en je gevoelens kunnen
benoemen. Vaardigheden als luisteren, een mening vormen, van mening kunnen veranderen, je eigen
mening verdedigen. Zo wordt er gewerkt aan De Vreedzame School.

Staking
De leerkrachten van Het Volle Leven doen mee met de landelijke staking aanstaande vrijdag 15 maart.
Daarnaast zijn er in de loop van deze week enkele acties in school. Vandaag is er om 12:00u een
lawaaimoment geweest en woensdag 13 maart komen alle leerkrachten in het zwart naar school.
Kinderen die dat willen, mogen ook in het zwart komen.

Schoolplein na 16:00u voor BSO
Vanuit de samenwerking binnen het Kindcentrum De Beleving, Het Volle Leven en 2Samen is het
schoolplein na 16:00u voor het buitenspelen van de kinderen die gebruik maken van de BSO en niet
voor andere kinderen met ouders. Dit daar de veiligheid gewaarborgd moet worden en dit niet lukt als
er geen overzicht is voor de pedagogisch medewerkers van 2Samen. Het hek aan de achterzijde
(Seinpoststraat) gaat op slot voor de veiligheid. De afspraak is dan ook voor iedereen die na 16:00u de
school verlaat, dat dit gebeurt via het hek aan de Rijslag.

Van de Vrienden van HVL
Onderhoudsochtend schoolplein – zaterdag 20 maart
Zaterdag 30 maart is er weer van 10:00 uur tot 12:00 uur een gezellige onderhoudsochtend waarbij alle
hulp (iedereen groot en klein) erg welkom is.

Beplanting op het schoolplein
Van onze buren aan het Kapelplein hebben we leuke struikjes gekregen. Met
een aantal ouders hebben we deze uitgegraven en op het schoolplein in de
bakken links bovenin weer teruggeplaatst. De kinderen vonden het super
gezellig staan en hebben er direct al goed voor gezorgd.
De zaadjes en bolletjes zitten weer in de grond en gaan zo langzamerhand
groeien zodat ons schoolplein er weer fleurig uit gaat zien. Hopelijk zullen er
veel vlinders, hommels en bijen op af komen. Deze dieren zijn erg belangrijk
voor de natuur. Mocht je een uitgeputte bij of hommel zien, geef deze dan
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een beetje water met het liefst een beetje suiker; hierdoor zal het
diertje sneller aansterken. Her en der op het schoolplein is ook de
vlinderboom Buddleja geplant; hopelijk gaan deze dit jaar al mooie
bloemen geven. Wilt u er mede daarom op letten dat de kinderen
ook buiten schooltijd niet op de aarde lopen waar groen groeit of zal
gaan groeien?

Schooltuinen
Begin april starten op vrijdagochtend weer de schooltuinlessen voor de groepen 3. Als het je leuk lijkt
om een keertje te komen helpen, stuur dan vooral een mailtje naar Nathalie de Bruijn via
helpen@vriendenvanhvl.nl. Gebruik dit mailadres ook voor vragen, tips en trucs over de natuur en het
onderhoud van het schoolplein.

Algemeen
Nationale Onderwijsstaking – vrijdag 15 maart
Ouders voor Goed Onderwijs en ouders uit andere (actie)groepen komen vrijdag 15 maart ook naar Den
Haag. Hoe meer ouders erbij, hoe krachtiger het signaal naar de overheid dat de eisen van de
leerkrachten ingewilligd moeten worden.
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Verfrestjes
Voor het schilderen van oude en nieuwe plantenpotten die buiten op ons plein staan, zoeken we restjes
verf, vooral in alle blauw- en groentinten. Ook grondverf is welkom. Graag inleveren bij de conciërges.
Bedankt alvast!

Bloembollen
Traditiegetrouw zamelen we op onze school zoveel mogelijk (uitgebloeide) bloembollen in om ons
terrein om te toveren in een kleurig en fleurig klein Keukenhof!
Wij laten ze hier drogen en graven ze met de kinderen weer in de grond of in potten.
Dit doe je thuis nadat het mooie eraf is: Knip enkel de bloem van de tulp, narcis, krokus, hyacint of
blauw druifje af en NIET de bladeren, want uit die bladeren komt tijdens het drogingsproces nl de kracht
die nodig is om een mooie nieuwe bloem (en babybolletjes) te laten ontstaan bij de volgende bloei.
Lever je bollen in bij de juf of de conciërges. Bedankt alvast!

Verdwaalde pad
Tijdens het schoonmaken van de entree kwam juf Andrea deze grote jongen
(zie foto) tegen, een pad die uit z’n winterslaap is ontwaakt en even de
verkeerde afslag heeft genomen tijdens de grote jaarlijkse paddentrek.
Tijdens de paddentrek gaan alle padden terug naar de plek waar ze geboren
zijn om zelf voor nageslacht te zorgen. Juf Andrea heeft de pad weer op de
goede weg gezet.

Poppendokter op bezoek
Poppendokter Kitty en haar lieftallige assistente Nathalie hebben vrijdag 22
februari meer dan 60 pleisters geplakt, mitella's aangelegd, gebroken armen
en beentjes verbonden van gewonde poppen en knuffels. Alle kleuters zijn ‘s
ochtends langs gekomen in de speciaal ingerichte dokterskamer.
Poppendokter Kitty is tot 15:00 uur in de operatiekamer bezig geweest om ze
de gewonden op te lappen. Alle poppen en knuffels werden uiteindelijk weer
herenigd met de soms erg bezorgde kleuters.

15 maart 2019: dagprogramma bij Hart Beach Scheveningen: Waves never strike!
Hart Beach Surfschool in Scheveningen organiseert een dagprogramma voor kinderen van 4 tot 12 jaar
aanstaande vrijdag 15 maart, de landelijke onderwijsstaking. Om 9:00 uur verwelkomen wij de kinderen
voor een kennismaking en uitleg van de dag. Wij hebben een aantal leuke activiteiten voorbereid
waaraan de kinderen kunnen deelnemen zoals een skateclinic, verschillende beachgames en
voor kinderen die willen en een zwemdiploma hebben: surfles! Gedurende de dag zullen de kinderen
voorzien worden van diverse tussendoortjes, voldoende drinken en een vers bereide warme lunch. Om
17:00 uur is de dag afgelopen en kunnen alle deelnemers met hun ouders en/of broertjes en zusjes met
korting blijven eten in ons restaurant. Mee doen? Aanmelden via www.hartbeach.nl. Wees er snel bij
want we hebben helaas maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. Kosten: € 60 per kind.
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