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30.03.2019
04.04.2019
04.04.2019
10.04.2019
12.04.2019
17.04.2019

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

Onderhoudsochtend schoolplein
Sportdag – groep 5 t/m 8
Kijkavond voor ouders en kinderen
Korfbaltoernooi – groep 3 t/m 8
Koningsspelen
Sportdag – groep 3 & 4

Kindcentrum De Beleving
Delen van ruimte
Binnen de samenwerking in kindcentrum De Beleving worden diverse
ruimtes gedeeld. Dit zie je terug in de leer- en doepleinen. Overdag
worden de pleinen gebruikt door Het Volle Leven en na schooltijd door de
BSO van 2Ontdekkers. Hetzelfde geldt voor de gymzaal, speellokaal en de
buitenruimte. Zo worden de ruimtes optimaal benut en hebben de kinderen veel ruimte om te spelen
en werken.
Met veel plezier kunnen we mededelen dat er hard wordt gewerkt aan een plus/technieklokaal
gecombineerd met een kinderwerkplaats. Gedurende schooltijd zal er in deze ruimte les worden
gegeven aan de plusklas en worden onder andere de technieklessen hier verzorgd. Na schooltijd kunnen
kinderen vanaf 8 jaar schilderen in het atelier, mooie dingen maken aan de werkbanken, lekker
knutselen aan tafel of relaxen in de chillruimte tegenover de kinderwerkplaats. De ruimte komt in het
bijgebouw waar nu de plusklas is gevestigd, naast de peuteropvang. Naar verwachting wordt deze
ruimte in begin mei opgeleverd. We houden u hiervan op de hoogte!

Van de Medezeggenschapsraad
Kijkavond – donderdag 4 april
Donderdag 4 april opent de beleving de deuren en kunnen we in de klassen de afsluiting van het thema
theater bewonderen. Daarnaast kunnen kinderen (met hun ouders) workshops volgen. Vanaf vandaag
liggen er intekenlijsten voor de verschillende workshops op tafel in de hal op de begane grond. Voor
sommige workshops zijn er maar een beperkt aantal plekken, dus schrijf je snel in!
Welke workshops zijn er?
•
•
•

Wereld in getallen - bij meester Kevin (kind + 1 ouder)
Staal taal - bij juf Jikke (kind + 1 ouder)
Zangles - bij Monique Harteveld van theaterkoor de Zeesterren (kinderen)
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Ook zijn er andere dingen te doen, waar je je niet voor hoeft in te schrijven: maak een gezonde traktatie,
neem een kijkje in de dierenwei of ga naar een van de workshops of activiteiten die door 2Ontdekkers
wordt georganiseerd:
•
•
•
•

Gezonde voeding, wat is dat? Kinderen kunnen door middel van het eten van kleine gezonde
hapjes een prijsje winnen.
Kunst: in het bijgebouw zullen gemaakte kunstwerken door de BSO en KDV/PO kinderen te zien
zijn in onze tentoonstelling!
Workshop kunst: elk kind kan een houtje beschilderen en daar maken we een groot kunstwerk
van. Dat kunstwerk krijgt een mooi plekje in het kindcentrum De Beleving!
Speurtocht: buiten op het plein van zowel school/BSO als KDV/PO kunnen de kinderen een
speurtocht doen. Uiteraard gaat deze door onze spiksplinternieuwe Pluktuin!

Heb je deze avond zelf nog ideeën die je graag met de MR, OR of leerlingenraad wilt delen? Ook dat kan,
op onze feedbackplek in de hal.
Kortom genoeg te ontdekken en te beleven. We hopen iedereen te zien op donderdagavond 4 april
tussen 18:00 en 19:30 uur.

Van de Ouderraad
Kleuterfun tijdens Kleuterrun van Het Volle Leven
Inmiddels een jaarlijkse traditie: De Westbroekpark Kleuterrun van basisschool Het Volle Leven. Op
zondag 24 maart vond alweer de vierde editie plaats, mogelijk gemaakt door enkele enthousiaste
ouders en gulle sponsoren.
Veel sportieve kleuters en enthousiaste ouders warmden zich op zondagmorgen op voor een
topprestatie. 1 km hardlopen door het Westbroekpark, met joelende supporters langs de zijlijn, officiële
start- en finish-vlaggen, een heus startpistool, koffie van Coffee on Wheels en taartjes van Meneer
Chocola. Met je eigen klasgenootjes van start richting de finishlijn.
Voor een topprestatie moet je je natuurlijk goed voorbereiden. Toen alle startnummers opgespeld
waren werden de spieren los gedanst in een spetterende warming-up onder leiding van enkele soepele
moeders en de muzikale klanken van DJ meester Kevin. Precies honderd kleuters waren klaar om in
groepjes hun sportief talent te showen.
De meeste kleuters gingen vliegend van start. Hun
ouders en mee rennende broers en zussen moesten
soms zichtbaar een tandje bijzetten om ze bij te
houden. Echte hardlopers in de dop. De meesten
kregen het halverwege toch wat zwaarder maar met
een goede dosis doorzettingsvermogen en de
aanmoediging van het verzamelde publiek kwam
iedereen trots over de finishlijn.
En bij zo’n prestatie hoort natuurlijk een officiële
medaille en een appeltje voor de dorst van Pronk Groente en Fruit. Een presentje van de buitenschoolse
opvang Kind aan Zee maakte de beloning compleet. En wat doe je na zo’n sportief hoogstandje? Nog
even op de foto met je medaille, dollen met je klasgenootjes in de speeltuin, lunchen bij Greens en

2

daarna moe en voldaan naar huis. Kortom, de Westbroekpark Kleuterrun van Het Volle Leven was
opnieuw een groot succes. Volgend jaar weer.

Van de Vrienden van HVL
Onderhoudsochtend schoolplein – zaterdag 20 maart
Zaterdag 30 maart is er weer een gezellige onderhoudsochtend op ons prachtige schoolplein waarbij alle
hulp (groot en klein) erg welkom is.. Graag zien we jullie verschijnen tussen 10:00 en 12:00 uur.
Ben jij (of ken je) een handig iemand die (met aangeleverd materiaal) de geliefde tribune zou kunnen
repareren? Of iemand die een houten paal flink in de grond kan slaan bij de waterbaan? Stuur dan een
email naar Nathalie@Vriendenvanhvl.nl.
Alvast bedankt en we hopen weer op een grote opkomst, want … vele handen maken licht werk!

tribune repareren

paal in grond slaan

Algemeen
Wil jij weten of korfbal een leuke sport voor jou is?
Misschien heb jij je wel opgegeven voor het schoolkorfbaltoernooi? Wil je testen of je korfbal een leuke
sport vindt? Kom dan eens kijken bij korfbalvereniging KVS in het Westbroekpark (Cremerweg 2).
Korfbal speel je met jongens en meisjes en dit kan al vanaf 4 jaar. Korfbal heeft ieder seizoen een buiten
en binnen competitie (vanaf 6 jaar). Naast korfballen, wat best een pittige en stoere sport is, worden er
bij KVS het hele jaar door activiteiten georganiseerd vol sportplezier.
Meetrainen
Je kunt nu al een paar keer gratis meetrainen met een team en zo leren wat korfbal is. Vanaf april kun je
ook meedoen aan inlooptrainingen bij KVS. Alleen of samen met vrienden en vriendinnen. Kinderen van
de leeftijd 6 t/m 14 jaar zijn van harte welkom. Deelnemen is gratis! Voor de dagen en tijden klik hier:
Inlooptrainingen
Nieuwsgierig geworden?
Neem dan contact op met Liesbeth de Groot via liesbethdegroot@gmail.xom.
Kinderen van 4-6 jaar kunnen terecht bij Anne van Arkel via annekvs@hotmail.com.
Of kijk op www.kvskorfbal.nl.
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