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02.06.2020
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2e Pinksterdag – school gesloten
Studiedag – alle leerlingen vrij
Leerlingen weer 100% naar school
Studiedag – alle leerlingen vrij

Van de Directie
Beste ouders van Het Volle Leven,
Na wekenlang (digitaal) onderwijs op afstand en daarna 50% "fysiek onderwijs", mogen wij per maandag
8 juni weer fulltime onze kinderen verwelkomen op Het Volle Leven! Daar kijkt het team en de directie
van Het Volle Leven enorm naar uit: het gewone dagelijkse leven en het "normale" lesgeven gaat weer
starten!
In de afgelopen weken hebben wij in shifts lesgegeven. De beslissing om hele of halve dagen open te
gaan was enorm lastig. Ook in de medezeggenschapsraad waren de opvattingen hierover verdeeld. Er is
in gezamenlijkheid een degelijk veiligheidsplan (brengen en halen) opgesteld. Daarnaast was er de inzet
van verkeersregelaars vanuit de gemeente en hebben we diverse hygiënemaatregelen getroffen. Wij
willen graag van zowel van de leerlingen als van de ouders feedback krijgen op het werken in shifts in de
afgelopen weken. Hierover wordt u binnenkort verder geïnformeerd.
Met ingang van morgen (dinsdag 26 mei) gaat juf Stella weer gymlessen geven: wel in shifts en met
aangepaste maatregelen. De kinderen houden hun gewone kleren aan, alleen de schoenen gaan uit en
er zal na de les niet gedoucht worden. Met mooi weer kunnen de lessen eventueel buiten gegeven
worden. Nadere informatie volgt via MSI.
Wij zitten in de laatste 8 schoolweken van dit schooljaar. Normaal gesproken worden er in die weken
vele leuke activiteiten ondernomen met de leerlingen, zoals de musical van de groepen 8 en de
schoolreisjes. Door Corona zullen wij (indien mogelijk) aangepaste andere activiteiten organiseren voor
onze leerlingen samen met de ouderraad. Wij zullen er alles aan doen om dit schooljaar zo leuk mogelijk
af te sluiten!
In de periode van 16 maart t/m 5 juni is er geen overblijf op school geweest. Voor deze periode hoeft
dan ook geen overblijfbijdrage betaald te worden. U ontvangt op korte termijn meer informatie over de
restitutie van de overblijfbijdrage en de bijdrage die al betaald is voor het schoolreisje of groep 8 kamp.
In de afgelopen jaren zijn er te veel leerlingen ingeschreven op school. Het gevolg hiervan is dat niet alle
leerlingen in het gebouw passen en de groepen 8 op een andere locatie zitten. In de toekomst willen wij
graag dat alle leerlingen van Het Volle Leven weer in 1 gebouw les krijgen. Om de groei tegen te gaan is
er een inschrijfplafond ingesteld voor de komende jaren. Ook zal er met ingang van komend schooljaar
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één kleutergroep minder zijn. Tussen de zomer- en de kerstvakantie wordt er een extra lokaal gebouwd
om alle leerlingen te kunnen huisvesten.
In de jaarplanning staan nog twee studiedagen voor het schoolteam gepland: dinsdag 2 juni en
woensdag 24 juni. Beide data zijn nodig om het schooljaar goed af te sluiten en voorbereidingen te
treffen voor het komend schooljaar. De kinderen zijn op deze dagen vrij.
Ik wens alle leerlingen, ouders en het team van Het Volle Leven mooie en gezonde weken toe!
Met vriendelijke groet,
Nuriye van Gelderen
Directeur Het Volle Leven

Dierenpot
In de afgelopen weken is de dierenpot niet meer langs de klassen gegaan, omdat de kinderen thuis
waren, omdat het vakantie was of omdat de dierenjuffen het heel erg druk hadden met alle
veranderingen. Vanaf deze week gaan we het weer oppakken en willen we om een kleine bijdrage voor
onze dieren vragen. Ook in deze rare tijden moeten onze dieren voer, stro en hooi hebben of komt de
dierenarts langs voor de inentingen. Juf Andrea zal iedere woensdag weer de klassen rond gaan, maar je
kan natuurlijk ook op een andere dag alvast een centje mee nemen. In de meeste klassen staat een
spaarpot, waar je op alle dagen van de week jouw centje(s) in kan stoppen.
Alvast bedankt voor jullie hulp bij het verzorgen van onze dieren!

Hulp gezocht in het Groen
Het zal niemand ontgaan zijn dat de natuur in al z'n glorie is losgebarsten. Logisch dat er in deze tijd van
het jaar ook op ons schoolterrein ineens veel werk is in het onderhoud, zoals het weghalen van het
onkruid en het nathouden van planten, struiken en bomen. Het is teveel werk voor de conciërges,
vandaar een oproep aan ouders en/of grootouders om af en toe mee te helpen. Denk aan de verzorging
van de fruitbomen, het zaaigoed en vaste planten in potten en de strook kruidenplanten bij de
kleuters. Ook zoeken we structurele hulp van ouders en/of grootouders in de schooltuin met het
schoffelen van de zaaibedden.

Schooltuin
Tijdens de lockdown is de schooltuin ingezaaid door de leerlingen die op school werden opgevangen. De
eerste plantjes zijn al opgekomen, ga maar eens kijken hoe snel alles groeit. Over een tijdje kan iedereen
genieten van de bloeiende afrikaantjes, goudsbloemen, cosmea, zinnia, zaalea, Oost-Indische kers en
kattenstaart. Ook zit er aardappel, ui, knoflook, prei, bonen en kool in de grond. Het tuinseizoen loopt
tot de herfstvakantie, dus heb je zin om buiten mee te helpen dan ben je van harte welkom.

Groenraad
Het lijkt het ons een goed plan een Groenraad in het leven te roepen die toeziet op het verantwoord
behoud en onderhoud van onze schooldieren, hun behuizing en wei, de beplanting en de schooltuin.
Wat we nu hebben willen we uiteraard behouden voor de toekomstige generaties leerlingen en dat gaat
beslist lukken als we gezamenlijk gestructureerd de zorg gaan dragen. Het zou eeuwig zonde zijn als we
het groen zouden verliezen door gebrek aan organisatie en helpende handen. Heb je zin om je hiermee
te bemoeien, laat het ons weten. Een hartelijke groet van de conciërges juf Andrea en juf Jeannette.
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