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13.05.2019
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17:00-20:00u

Korfbaltoernooi – groepen 3 t/m 8
Koningsspelen (ontbijt op school)
Sportdag – groepen 3 & 4
Paasontbijt – groepen 1 t/m 6
Paaslunch – groepen 7 & 8
Meivakantie – school gesloten
Schoolreis – groepen 3 t/m 7
Studiedag OB – groepen 1 & 2 vrij
Pleinraad
Sportdag – groepen 1/2
Disco – groepen 1 t/m 7

Van de Directie
Kijkavond thema Theater
Donderdagavond is het diep leren thema Theater afgesloten met een sfeervolle
drukbezochte kijkavond. Hierbij dank aan iedereen die zich heeft ingezet om dit
voor elkaar te krijgen.
De ouders van de groepen 1/2 komen op 15 of 16 april naar het optreden van de
kinderen kijken.
Na de meivakantie op maandag 6 mei start het diep leren thema Natuur.

Schoolfruit
Het EU-Schoolfruitprogramma 2018-2019 loopt t/m de week van 15 april. Dit betekent dat na de
meivakantie er geen fruit meer wordt geleverd op school voor de leerlingen. Het eten van groente en
fruit willen wij graag stimuleren en wij zouden het op prijs stellen als de leerlingen groente of fruit
meenemen voor de kleine pauze.

De Vreedzame School
Deze periode wordt er met de kinderen in alle groepen gewerkt aan blok 5 met als thema: We dragen
allemaal een steentje bij. We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de
school. Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen
de kinderen taken en verantwoordelijkheden. Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de
school ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat er in de klas
gebeurt. Op Het Volle Leven zijn de groepsvergaderingen onder leiding van de kinderen zelf en de
leerlingenraad voorbeelden hiervan. En deze week wordt er middels een enquête in de klas door de
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leerlingen van de groep 4 t/m 8 een spel gekozen om na de meivakantie tijdens de TSO te spelen. Zo
dragen wij allemaal een steentje bij aan De Vreedzame School.
Tips voor thuis:
• Neem de tijd om naar het verhaal van uw kind te luisteren als
hij/zij een conflict heeft.
• Bedenk samen oplossingen waar iedereen tevreden over is.
• Bedenk samen met uw kind een plannetje om het thuis nog
gezelliger te maken en spreek af wie wat doet.
• Laat uw kind(eren) eens meedenken en beslissen over dingen
die u wilt gaan doen, bijvoorbeeld het kiezen van de
vakantiebestemming, zodanig dat het voor iedereen leuk is.

De Koningsspelen
Op vrijdag 12 april starten de Koningsspelen om 8:30u op het schoolplein met een gezamenlijke dans op
het Koningsspelenlied van Kinderen voor Kinderen. Iedereen wordt op het plein verwacht en na het lied
kunnen ouders en kinderen naar binnen en is er een ontbijt (denk aan bord, beker en bestek) in de klas.

Van de OR & MR
Op maandag 13 mei van 17:00-20:00 uur organiseren wij de eerste
Pleinraad. Deze zal plaatsvinden op ons mooie schoolplein en in de
school.
Het idee van de Pleinraad is dat leerlingenraadleden,
leerkrachten, klassenouders, directieleden, overig
schoolpersoneel, overblijfouders, OR-leden, MR-leden, Vrienden van
Het Volle Leven, en andere betrokken ouders en leerlingen van
gedachten kunnen wisselen over wat de school nodig heeft. We zullen daarbij door ervaren
procesbegeleiders ondersteund worden om gezamenlijk tot een aantal concrete projecten te
komen. Sowieso kunnen tijdens deze avond nieuwe verbindingen tussen mensen en organen ontstaan
waarvan de school, dus onze kinderen, blijvend zullen profiteren.
Er wordt gezorgd voor eten en drinken (tegen een kleine vergoeding). Vind je dit leuk, meld je dan zo
snel mogelijk aan via https://bit.ly/2HZCqBP. Tot 13 mei!
Hartelijke groet, Matthijs Collard (OR) & Stijn de Roos (MR)

Van de Vrienden van HVL
Onderhoudsochtend schoolplein
De onderhoudsochtend van zaterdag 30 maart was een groot
succes! Het was prachtig zonnig weer en daardoor was het nog
beter te zien hoe fijn het is als we alles goed onderhouden. De
paaltjes bij de boomstronken zijn in het beton gegoten, er is een
poortje gemaakt bij de kas, onkruid is gewied, paden zijn schoon
geveegd, de wadi is leeggeschept, alle putten zijn leeggehaald,
vogelhuisjes zijn gerepareerd, struikjes zijn verplaatst naar betere
grond, het zand is weer omhoog geschept, de overhangende tak
2

boven de kas is weggezaagd en nog veel meer. Kanjers die aanwezig waren,
heel erg bedankt voor jullie inzet!
De Vriendenstichting krijgt veel vragen van ouders/verzorgers die graag willen
helpen bij het onderhoud van het schoolplein, maar het lukt hen niet om naar
de onderhoudsochtenden te komen. Hoe kunnen we dit makkelijk en
inzichtelijk maken wat er te doen staat op het schoolplein? Of wil je
plaatsnemen in een nieuw te starten 'Groencommissie'? Stuur dan een mail
naar Helpen@Vriendenvanhvl.nl. Alvast enorm bedankt!

Activiteiten
Opening Rumphius tentoonstelling in Muzee – woensdag 10 april
Op woensdag 10 april om 14:00 uur wordt een tentoonstelling over de natuurhistoricus Rumphius in de
gang van Muzee Scheveningen feestelijk geopend met een programma speciaal voor kinderen.
Rumphius was de eerste deskundige van tropische schelpdieren die de levende dieren in hun omgeving
beschreef. Aan het einde van zijn leven stelde Rumphius een manuscript samen: ‘Amboinsche
Rariteitkamer’, met materiaal dat hij gedurende vele jaren verspreid had opgeschreven en getekend.
Het beschrijft het leven in de zee rond Ambon en de geologie van het eiland. Muzee Scheveningen is in
het bezit van een Nederlandstalig exemplaar van dit boek uit 1705, te zien in de tentoonstelling.
Tijdens de feestelijke opening van de tentoonstelling zal er ook een
groot rariteitenkabinet onthuld worden. Dit rariteitenkabinet is
gevuld met de 79 fantasievissen die zijn gemaakt tijdens het Popup Muzee in het Museon tijdens de Museumnacht Kids op 16
maart jl.
Tijdens deze speciale opening kunnen kinderen het zee biologische
depot van Muzee Scheveningen bezichtigen en hun eigen
rariteitenkabinet maken.
Meld je aan voor dit gratis programma via info@muzee.nl o.v.v. Rumphius-opening. Er is een beperkt
aantal plaatsen, dus wacht niet te lang!
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