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24.06.2020
08.07.2020
09.07.2020
10.07.2020
13.07.2020
17.07.2020
20.07.2020 t/m vr 28.08.2020
31.08.2020

Studiedag → alle leerlingen vrij
Musical groep 8A
Musical groep 8B
Filmavond groepen 8
Afscheidsdiner groepen 8
Margemiddag → alle leerlingen vrij vanaf 12:00u
Zomervakantie → school gesloten
1e schooldag schooljaar 2020-2021

Van de Directie
Beste ouders van Het Volle Leven,
Wij kijken terug op een goede en mooie week waarin de school weer 100% open is gegaan voor al onze
leerlingen! Bij de hekken was er wel drukte omdat de groepen 3 en 4 ouders de kinderen niet goed aan
de rand van het plein konden overdragen aan de leerkracht. Dit is aan het einde van de week aangepast.
Deze week is een (vrijwilliger) ouder gestart met extra schoonmaak tot de zomervakantie van alle
toiletten tussen de middag. Hier zijn we in deze tijden van corona zeer dankbaar voor!
De twee nieuwe collega's die ons team gaan versterken, zullen zich verderop in deze nieuwsflits aan u
voorstellen.
Stichting De Haagse Scholen zoekt leden voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, zie de
bijlage hiervoor.
Inmiddels hebben wij ook besluiten kunnen nemen op welke wijze het afscheid voor de groepen 8
georganiseerd wordt. Om ervoor te zorgen dat de richtlijnen van het RIVM kunnen worden
gewaarborgd, zijn wij genoodzaakt om de ouders in twee shifts in te delen om de musical te kunnen
opvoeren. Op woensdag 8 juli presenteert groep 8A de musical en op donderdag 9 juli doet groep 8B
dat. Beide groepen verzorgen deze dag 2 voorstellingen voor hun ouders. Om ervoor te zorgen dat ook
andere familieleden de musical kunnen zien, komt er een professionele cameraploeg van Benny Vreden
de musicals filmen. Elk kind krijgt de opname mee op een USB stick. De musicalweek wordt afgesloten
met een filmavond op school op vrijdag 10 juli. En op maandag 13 juli, met dank aan de ouders van
Julian uit 8B, mogen de leerlingen het afscheid van groep 8 vieren met een afscheidsdiner in Kasteel De
Wittenburg in Wassenaar. Ook voor de filmavond en het afscheidsdiner gelden strikte regels met
betrekking tot Covid-19. Wij hopen onze leerlingen van groep 8 op deze manier toch een mooie
afsluiting te geven van hun basisschoolperiode.
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Met de ouderraad zijn wij bezig om voor alle klassen iets te organiseren om het schooljaar voor de
kinderen toch enigszins feestelijk af te sluiten in de laatste schoolweek.
In deze weken zullen de CITO toetsen (juni) in verschillende groepen afgenomen worden. Bij de laatste
rapporten zult u uitleg vinden hoe wij vorm hebben gegeven aan de inhoud van de rapporten in deze
corona tijd.
De studiedag van 2 juni ging over evaluatie van de normjaartaak, de nieuwe jaarplanning en over het
eventueel clusteren van margedagen komend schooljaar. Ook hebben wij gebrainstormd over wat wij
van het onderwijs op afstand kunnen/willen behouden.
Woensdag 24 juni hebben wij een laatste teamstudiedag staan; het zal dan gaan over de professionele
cultuur/de communicatie en over teambuilding.
Ik wens iedereen veel plezier en succes met het weer 100% naar school gaan!
Met vriendelijke groet,
Nuriye van Gelderen
Directeur Het Volle Leven

Overblijfbijdrage en Ouderbijdrage
Overblijfbijdrage
Als gevolg van de coronacrisis is er in de periode van 16 maart t/m 5 juni 2020 geen overblijf op school
geweest. Er hoeft over deze periode dan ook geen overblijfbijdrage betaald te worden. U kunt wellicht
begrijpen dat individuele terugbetaling een enorme klus is. Daarom is het volgende besloten:
1. Indien u de volledige overblijfbijdrage dit schooljaar al betaald heeft, wordt het teveel betaalde
bedrag in mindering gebracht op de overblijfbijdrage van volgend schooljaar. U ontvangt aan het
begin van volgend schooljaar een aangepaste factuur.
2. Indien uw kind dit schooljaar van school gaat (bijv. omdat hij/zij in groep 8 zit of gaat verhuizen),
wordt de teveel betaalde overblijfbijdrage voor de zomervakantie door de school teruggestort.
3. Heeft u nog niet de gehele overblijfbijdrage betaald, dan ontvangt u op korte termijn een
nieuwe factuur met het nog te betalen bedrag.

Ouderbijdrage
Als gevolg van de coronacrisis zijn de leerlingen dit schooljaar helaas niet op schoolreisje geweest. Van
de ouderbijdrage (€ 70 per kind) is € 30 bestemd voor het schoolreisje. Ook voor de Ouderraad geldt dat
individuele terugbetaling een enorme klus is. Daarom is het volgende besloten:
1. Indien u de volledige ouderbijdrage (€ 70) voor uw kind(eren) dit schooljaar betaald heeft,
wordt € 30 in mindering gebracht op de ouderbijdrage van volgend schooljaar. U ontvangt aan
het begin van volgend schooljaar een aangepaste factuur.
2. Indien uw kind in groep 1 t/m 7 zit en aan het einde van dit schooljaar van school gaat, wordt
het teveel betaalde bedrag door de Ouderraad teruggestort.
3. Indien uw kind in groep 8 zit, dan is de € 30 onderdeel van de bijdrage voor het groep 8 kamp.
Zoals al is gecommuniceerd via MSI op 10 juni in de brief over de eindmusical en de groep 8
activiteiten, zal het teveel betaalde kampgeld voor de zomervakantie door school worden
teruggestort.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Saskia Broersma van de administratie via
overblijf@hetvolleleven.nl.
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Medezeggenschapsraad
MR verkiezing
Wat fijn dat er zoveel reacties zijn gekomen op de oproep om deel te nemen aan de MR. Er is plek voor
twee ouders, maar er hebben zich zeven ouders opgegeven. Morgen zullen deze ouders zich voorstellen
via een MSI-bericht en daarna heeft u tot maandagochtend 22 juni 2020 de tijd om te stemmen op twee
van de zeven gegadigden.

Schoolspullenpas
Heeft uw kind een Haagse Ooievaarspas? En is uw kind tussen de 4 jaar
en 18 jaar ? Dan heeft u eind mei per post een aanvraagformulier voor
de Schoolspullenpas ontvangen. Aanvragen kan voor elk kind van het
gezin.
Met de Schoolspullenpas kunt u voor uw kind spullen voor school
kopen: pennen, potloden, gymspullen, mappen… en wat er verder nog
nodig is voor school.
De waarde van de pas is € 50 voor basisschool; € 250 voor brugklas en € 150 voor leerlingen vanaf de
tweede klas van het voortgezet onderwijs.
Hoe gaat de aanvraag?
Controleer het aanvraagformulier goed. Kloppen de gegevens, dan kunt u het formulier terugsturen in
de antwoordenvelop (postzegel niet nodig).
U kunt de aanvraag ook digitaal doen op de website van Leergeld Den Haag: www.leergelddenhaag.nl!
De aanvraag wordt dan gelijk behandeld; er is geen risico dat het formulier kwijt raakt.
Bel of mail als u 15 juni nog geen aanvraagformulier heeft ontvangen. T: 070-7796135 / 070-7796136
(ma-do 9:00-12:30u) Email: schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl

3

