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Van de Directie
Personeel
Met ingang van 1 april a.s. verlaat Marieke Lips onze school. Zij gaat werken op een andere school in
Den Haag. Daar gaat zij in ieder geval tot de zomervakantie remedial teaching geven. Wij wensen haar
heel veel plezier en succes toe met haar nieuwe baan. Vrijdag a.s. neemt het team afscheid van
Marieke. Deze dag nemen wij ook afscheid van Mylène Plat. Mylène was door ons via een
uitzendbureau ingehuurd en heeft in verschillende groepen lesgevende taken vervuld. Aangezien we
voor Mylène een nieuwe collega hebben kunnen aantrekken, is haar inzet op school niet meer
noodzakelijk.
Twee nieuwe collega’s komen ons team versterken. Zij stellen zichzelf hieronder aan u voor.
“Ik ben Sonja Struyk en ben al 25 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Na
mijn opleiding tot leerkracht heb ik eerst een aantal jaar in Rotterdam
gewerkt. Sinds 1997 ben ik werkzaam geweest op De Wilgenhoek in Berkel
en Rodenrijs. Ik was in al die jaren op De Wilgenhoek leerkracht in
verschillende groepen, van groep 4 t/m 8. Ik heb de opleiding tot remedial
teacher gevolgd en de specialisatie tot gedragscoördinator. Sinds de
geboorte van mijn zoon Mike in 2005 werk ik twee dagen per week.
Nog steeds kom ik elke dag met plezier naar school en ik vind het heerlijk
om de kinderen van alles bij te brengen. Ik heb ontzettend veel zin om als leerkracht op basisschool Het
Volle Leven aan de slag te gaan. Per 1 april zal ik op maandag en dinsdag in twee groepen 3 te vinden
zijn: 1 dag in groep 3A en 1 dag in groep 3B.”
“Hallo allemaal. Ik ben juf Funda Vegt en per 1 april begin ik met lesgeven
aan groep 5A op Het Volle Leven. Ik geef nu ruim 4 jaar les en daar haal ik
veel plezier uit. Ik ben 27 jaar oud en ik heb een zoontje van 5. Ik heb er
enorm veel zin in om bij jullie op school aan de slag te gaan en ik ben de
dagen aan het aftellen. Tot volgende week!”

Tussenschoolse opvang
Sinds dit schooljaar werken we met een vaste groep overblijfouders die, tegen een vrijwilligersbijdrage,
iedere dag klaar staan voor de kinderen tijdens de Tussenschoolse Opvang. Tot op heden kunnen wij
onze overblijf betaalbaar houden door de inzet van deze fantastische vrijwilligers!
Momenteel zijn we op zoek naar ouders die wekelijks 1 of een meerdere diensten kunnen draaien, maar
ook ouders die af en toe kunnen invallen. Wilt u ook helpen bij de overblijf? U zou ons en de leerlingen
er een groot plezier mee doen! Mail om aan te melden of voor meer informatie naar
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2ontdekkers@2samen.nl. Wij nemen dan contact met u op! Ook kunt u even langslopen bij het
Kinderdagverblijf (in het bijgebouw) voor meer informatie.

Algemeen
Sponsorloop
TEAM FOR YOU is een groep vrijwilligers die zich inzet voor het KWF. Zij gaan met 20 mensen naar de
Alpe d’Huez. Op 6 juni gaan er 7 deelnemers de berg op, 5 lopend en 2 fietsend.
Alpe d’HuZes is een uniek sportief evenement waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld
voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Op
1 dag beklimmen 5000 deelnemers fietsend, hardlopend, of wandelend maximaal zes keer de Alpe
d’Huez, onder het motto ‘opgeven is geen optie’.
Het motto van Team For You is ‘niets doen is geen optie’.
De koersdag is altijd op de eerste donderdag van juni en maakt deel uit van een hele week, waar een
jaar lang naartoe wordt gewerkt. Een bijzondere week vol saamhorigheid, waarin kanker voor iedereen
bespreekbaar wordt gemaakt. Dit jaar wordt voor de veertiende keer de 21 bochten van de Alpe d’Huez
bedwongen.
100% donaties naar kankeronderzoek: elke gedoneerde euro aan het Alpe d'HuZes/KWF-fonds komt
direct en voor 100% ten goede aan kankeronderzoek. Dankzij onze sponsoren en vrijwilligers kunnen we
dit evenement organiseren. Alpe d’HuZes heeft geen overheadkosten, personeel of een eigen kantoor.
Alleen uit de inschrijfgelden worden organisatiekosten betaald. Alle andere benodigdheden worden
gratis aan Alpe d’HuZes verstrekt!
Niemand meer dood aan kanker. Dat wil jij toch ook?
Daarom organiseert Het Volle Leven in samenwerking met Team For You een sponsorloop om geld in te
zamelen voor kankeronderzoek.
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Voor wie: de groepen 1 t/m 8
Wanneer: woensdag 29 mei 2019
Waar: op het schoolplein
Hoe lang lopen: 10 minuten wandelen of rennen
Wie mag er sponsoren: familieleden, vrienden, buren enz.
Wanneer moet de sponsorlijst ingeleverd zijn: uiterlijk vrijdag 24
mei 2019 moeten de kinderen de sponsorlijst en het geld ingeleverd hebben bij hun eigen juf of
meester.

Enthousiast publiek is van harte welkom om die dag te komen kijken! Rond 12.15 uur zal de opbrengst
bekend gemaakt worden.
Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste ouders/verzorgers die mee willen helpen op
woensdag 29 mei. Graag aanmelden bij Nathalie de Bruijn via helpen@vriendenvanhvl.nl.
Ook zijn wij nog op zoek naar sponsoren voor een bidon en een keycord voor alle leerlingen. Als er
ouders zijn die ons kunnen of willen helpen deze sponsoren te vinden, dan kunnen ze contact opnemen
met Maja Bergman bij@xs4all.nl (teamcaptain van Team For You).
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