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11.09.2019
12.09.2019
16.09.2019
17.09.2019
18.09.2019
25.09.2019
02.10.2019

12:30-16:00

Start lotenverkoop Jantje Beton
Bezoek Paul van Loon en minister Cora van Nieuwenhuizen
Studiedag → alle leerlingen vrij
Prinsjesdag → school gesloten
Buitenspeeldag
Einde lotenverkoop Jantje Beton
Start Kinderboekenweek

Van de Directie
De eerste week zijn we goed van start gegaan. Wat was het fijn om op de eerste schooldag alle kinderen
vol verwachting en met vrolijke gezichtjes terug op school te zien. In de Nieuwsflits houden we u
regelmatig op de hoogte van nieuws en ontwikkeling op onze school.
Zoals u weet zal op 1 oktober Nuriye van Gelderen starten als nieuwe directeur. Graag stelt zij zich aan u
voor.
Mijn naam is Nuriye van Gelderen en per 30 september 2019 zal ik starten als
directeur van Het Volle Leven. Een erg mooie school waar het leren, het beleven en
het ontdekken centraal staan. Ik kijk uit naar de kennismaking met alle leerlingen,
teamleden en de ouders van de school!
Sinds 1992 ben ik werkzaam in het onderwijs, waarvan inmiddels meer dan 15
jaar als directeur. Met veel plezier heb ik voor verschillende besturen op scholen
mijn bijdrage geleverd. Ook heb ik als interim directeur ervaring op enkele
scholen.
Elke dag weer een bijdrage mogen leveren aan de toekomst van onze kinderen geeft mij energie en veel
voldoening.
Samen met teams en ouders heb ik veel gewerkt aan kwaliteitsverbetering, positionering van de school in
de wijk, onderwijsvernieuwing (21 century skills), internationalisering (Early Bird), vergroten van
ouderbetrokkenheid en vorming van IKC's.
Werken in het primair onderwijs draagt een belofte in zich. Die belofte gaat over kinderen die nog een heel
leven voor zich hebben, volop kansen bieden. Ik ben enthousiast om mijn bijdrage en kennis te mogen
leveren straks op de school van uw kind(eren). Natuurlijk wil ik de interim directeur mevrouw Rubi
Hendriks bedanken voor de goede zorgen in de overbruggingsperiode op Het Volle Leven.
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Nog kort iets persoonlijks:
Ik ben opgegroeid in Twente en sinds 1994 woonachtig in Den Haag met mijn partner die ook
schooldirecteur is. Onze dochter van 22 is inmiddels de deur uit en studeert in Amsterdam
onderwijswetenschappen. De appel valt niet ver van de boom! Mijn vrije tijd besteed ik onder andere aan
sporten, reizen, lezen en wandelen.
Ik kijk uit naar een goede en prettige samenwerking met uw kinderen, het team en natuurlijk met u als
ouder van Het Volle Leven.
Ik wens iedereen een fijn schooljaar toe en graag tot binnenkort!
Met vriendelijke groet,
Nuriye van Gelderen

Paul van Loon en minister Cora van Nieuwenhuizen bezoeken onze school
Aanstaande donderdag 12 september krijgt onze school hoog bezoek. Minister Cora van Nieuwenhuizen
zal samen met Paul van Loon en de Griezelbus op onze school aanwezig zijn. Het boek 'Ontsnapt uit de
dode hoek' is opnieuw uitgegeven en op donderdag zal het eerste exemplaar feestelijk worden
overhandigd. Paul van Loon komt voorlezen uit zijn boek. De groepen 7 krijgen ook een dodehoek les
aangeboden en Paul van Loon zal bij hen in de klas komen. Van 10:10-10:40 uur is het belangrijkste
gedeelte van de presentatie. Dan zullen ook foto’s door de aanwezige pers worden genomen van onze
gasten samen met alle kinderen van Het Volle Leven voor de Griezelbus. Vorig schooljaar heeft u
aangegeven of uw kind wel of niet op de foto mag. Daar houden wij uiteraard rekening mee. Wanneer er
voor deze situatie een uitzondering is, moet u dat kenbaar maken. Als uw kind dit schooljaar nieuw op Het
Volle Leven is en indien hij/zij donderdag niet op de foto mag, wilt u dit dan doorgeven aan de
leerkracht. Het belooft een mooie dag te worden.

Toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal
Als bijlage ontvangt u het formulier ‘Toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal 2019-2020’. Wilt u
dit weer zo spoedig mogelijk invullen en aan de leerkracht van uw kind overhandigen. Wij zijn wettelijk
verplicht dit jaarlijks opnieuw aan u te vragen.

Plusklas
Wij starten over enkele weken weer met de Plusklas. In de Plusklas komen we tegemoet aan de
onderwijs- en leerbehoeften van kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Janneke Olgers begeleidt dit
jaar de Plusklas en de lessen vinden plaats op de donderdag. Zij zal met de leerlingen uitdagende
projecten aangaan. We starten dit schooljaar ook met het aanbieden van Spaans. Het werk vanuit de
Plusklas wordt op de andere dagen voortgezet in de eigen groep.
Leerlingen worden op basis van leerkrachtinformatie, toets gegevens en leerkenmerken voor de Plusklas
geselecteerd. We verwachten van de leerlingen dat zij gemotiveerd en positief bijdragen aan de
opdrachten die zij krijgen.

SEN-klas
We beginnen dit schooljaar ook met een nieuw aanbod voor leerlingen die, naast de lesstof in de eigen
klas, verrijking en verbreding nodig hebben en als hoog alerte denkers en voelers uitdaging ervaren om
persoonlijke doelen op school te behalen. We noemen deze groep de SEN-klas, dit staat voor Special
Educational Needs.
We gaan in een kleine setting op vrijdagochtend of -middag in op de persoonlijke doelen van de leerlingen
en de talenten die zij hebben. Om tot goede individuele- en/of groepsresultaten te komen willen wij hen
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in hun kracht zetten. Hiermee proberen wij het zelfvertrouwen van de leerlingen te versterken. Floor de
Haas zal de leerlingen begeleiden.
Het spreekt voor zich dat de ouders/verzorgers van de kinderen die deel gaan nemen aan de Plus- of de
SEN-klas een uitnodiging krijgen voor een gesprek met de leerkracht, IB-er en Janneke of Floor.

Vreedzame School
Alle groepen zijn gestart met het eerste thema van De Vreedzame School: We horen bij elkaar. Op het
Volle Leven streven we naar actieve en betrokken leerlingen. Bij de start van het schooljaar maken wij
weer nader kennis met elkaar en worden afspraken en regels gemaakt om een positieve groep te vormen.
En zijn er binnenkort de ouder-kind gesprekken waarvoor u reeds een uitnodiging hebt ontvangen. Met
elkaar zijn wij de De Vreedzame School.

Personele ontwikkelingen
Annelies Struijk is met zwangerschapsverlof. Zij verwacht haar kindje begin oktober.
Eline Hess maakt gebruik van haar recht op ouderschapsverlof en werkt dit schooljaar twee dagen in
groep 1/2E.
Jan Kalter gaat per 30 november met vervroegd pensioen. Uiteraard laten we dit niet zomaar voorbij
gaan. U wordt hierover op een later tijdstip uitgebreid geïnformeerd.
We zijn achter de schermen druk bezig de vervangingen te regelen.
Nog twee nieuwe gezichten om aan u voor te stellen:
Goedendag, Mijn naam is Richard Borawitz en ik ben 27 jaar oud. Ik ben
deze week enthousiast begonnen bij de kleuters in groep 1/2G. Ik werk
op maandag en dinsdag in deze klas. Ik hoop dit jaar af te studeren aan
de PABO van de Haagse Hogeschool. Op de woensdag en donderdag ligt
mijn focus op mijn afstudeerscriptie en studie. Op de vrijdag werk ik op
SCOH de Vliermeent in groep 6. Daarnaast hou ik van het maken van
Indiase curry’s, boeken lezen en baantjes trekken in het zwembad. Laten
we er een leuk, mooi en leerzaam jaar van maken!
Hallo, mijn naam is Stella van Driel en ik ben 23 jaar oud. Ik ben een kersverse
gymdocent die dit schooljaar enthousiast is gestart op Het Volle Leven. Zelf heb ik in
mijn jeugd aan atletiek gedaan en heb vervolgens acht jaar gevoetbald. Vroeger, in
mijn eigen gymlessen op de basisschool, vond ik alle andere sporten ook onwijs leuk
en zou ik het liefste de hele dag gym hebben. Dit fantastische gevoel wil ik ieder kind
kunnen geven binnen een gymles, zoadat elk kind met een positief gevoel terug kan
denken aan en vooruit kan kijken naar de momenten in de gymzaal.

Margedagen
Houdt u er rekening mee dat er op maandag 16 september (margedag kinderen en studiedag team) en op
dinsdag 17 september (Prinsjesdag) geen lessen worden gegeven op school. We wensen u alvast een
heerlijk lang weekend toe.
De schoolvakanties en de margedagen kunt u ook vinden op onze website:
www.hetvolleleven.nl/informatie/schooltijden en vakanties

3

Zorg voor onze omgeving
Onze conciërges juf Jeannette en juf Andrea verzorgen ook de dieren en houden het schoolplein schoon.
Dit doen ze met alle kinderen. Zo helpen de kinderen van de groepen 1 t/m 3 bij de dieren en voor de
kinderen van de groepen 4 t/m 8 komt er een schoolpleinveegrooster. Op deze manier leren de kinderen
zorg te dragen voor hun omgeving.

Tussenschoolse opvang (TSO)
Vanaf dit schooljaar werken we volgens een nieuwe pauze-indeling en daardoor zijn we op zoek naar
nieuwe overblijfouders. We werken met een vaste groep aan 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!
HOE ZIET DE DIENST ERUIT?
Vanaf het nieuwe schooljaar zien de pauzes er als volgt uit en zoeken we overblijfouders die 1 hele dienst
van 11:30-13:15 uur of een halve dienst kunnen draaien van 11:30-12:25 uur of van 12:25-13:15 uur. Er
wordt dan tijdens de pauze van de middenbouw (MB) gewisseld.
•
•
•

OB
MB
BB

groep 1-2
groep 3-4-5
groep 6-7-8

11:30 – 12:05 uur
12:05 – 12:40 uur
12:40 – 13:15 uur

Heeft u interesse om wekelijks 1 of een aantal diensten te draaien in ons team of kunt u af en toe
invallen? U zou ons en de leerlingen er een groot plezier mee doen! Mail voor aanmelden of meer
informatie naar 2ontdekkers@2samen.nl. Dan nemen we contact met u op! Ook kunt u even langslopen
bij het Kinderdagverblijf (in het bijgebouw) voor meer informatie.

Van de Ouderraad
Ouderbijdrage
Op onze school worden buiten de reguliere schooltijden door vrijwillige ouders en leerkrachten tal van
sfeer verhogende activiteiten georganiseerd. De kosten van deze activiteiten (denk aan Sinterklaas
cadeautjes, kerstdiner, schoolreis) mogen niet uit de reguliere schoolgelden worden betaald. Daarom
vraagt de ouderraad per kind om een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Ook een bijdrage aan het
schoolpleinonderhoud wordt uit de ouderbijdrage betaald. Voor het eerst in jaren is de ouderbijdrage
met € 10 verhoogd a.g.v. toenemende kosten. Wij vragen je uiterlijk 1 oktober 2019 € 70 per kind bij te
dragen. In de eerste schoolweek heeft ieder kind in de schooltas een brief mee naar huis gekregen. Alvast
bedankt voor je bijdrage.

Jantje Beton Loterij: 11 t/m 25 september
Spelen is heel normaal, tenminste dat vinden wij. Het is niet alleen leuk, het is ook heel belangrijk. Maar
sommige kinderen spelen maar één keer per week vrij buiten. Daarom is het dus echt gigantisch
belangrijk om mee te doen aan De Kleine Jantje Beton Loterij. Hierdoor wordt geld ingezameld voor die
kinderen en zorgen we er samen voor dat meer kinderen meer kunnen spelen. Jaarlijks doen er
honderden basisscholen mee en gaan er zo’n 60.000 leerlingen op pad om lootjes te verkopen. Onze
leerlingen van de groepen 4 t/m 8 doen ook mee. De helft van de opbrengst gaat in de ouderraadpot, die
wij gebruiken voor (activiteiten op) het schoolplein. De andere helft komt ten goede aan projecten van
Jantje Beton, waar ook wij wel eens gebruik van maken middels een subsidieaanvraag. Alle leerlingen van
groepen 4 t/m 8 krijgen uiterlijk maandag 9 september de hiervoor benodigde spullen van hun leerkracht:
lotenverkoopboekje en instructie.
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Vragen aan de ouderraad
Heb je vragen over ouderraadactiviteiten of over de ouderbijdrage, laat het ons weten via
or@hetvolleleven.nl
Wij doen ons best om de OR-website-pagina´s actueel te houden en foto´s telkens zo snel mogelijk op de
website te publiceren. Inloggegevens voor de fotopagina´s, gebruikersnaam=ouder, wachtwoord=obshvl

Van de Vrienden van Het Volle Leven
Vacture: secretaris
De Stichting Vrienden van Het Volle Leven is op zoek naar een nieuw bestuurslid, omdat Rutger-Jan
Hebben ons bestuur zal verlaten nadat zijn dochter naar de middelbare school gegaan is.
De vriendenstichting is in 2016 opgericht door vrijwillige ouders. Het eerste doel was de financiering van
het schoolplein rondom de nieuwbouw van het schoolgebouw. Dat doel is bereikt. Sindsdien is via
meerdere subsidies ook geld ontvangen voor sociale activiteiten op het schoolplein aanvullend op het
aanbod van de ouderraad. Ook de vriendenstichting activiteiten worden door vrijwillige ouders
georganiseerd, zoals Halloween, Buitenspeeldag, Poppendokter, PleinFeest, Duurzaamheidsmarkt, Veilig
Zwemmen in Zee, Picknick, Modderdag en Touwtjespringen voor ouders en kinderen.
Het vriendenstichting bestuur houdt zich bezig met het verkrijgen van budget uit donaties, sponsoring of
subsidies, het vaststellen en organiseren van projecten, activiteiten en voorzieningen voor obs Het

Volle Leven. Zie ook onze website: www.vriendenvanhvl.nl voor informatie. Tijdbesteding is
volledig afhankelijk van je eigen inzet.
Heb jij ideeën om de toekomst van de vriendenstichting vorm te geven, wil je je beschikbaar stellen of wil
je meer informatie, stuur dan een bericht naar Joris Hoogerwerf: info@vriendenvanhvl.nl

Algemeen
Buitenspeeldag
De laatste buitenspeeldag viel op woensdag 12 juni letterlijk in het water en deze was verschoven naar
aankomende woensdag. Maar nu de regen alweer een spelbreker blijkt te worden, vieren we de
buitenspeeldag op woensdag 18 september! Vanaf 12:30 uur barst het feest los en hopen we dat
iedereen gezellig komt spelen tot 16:00 uur. Neem je picknick en kleed mee!
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