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13.07.2020
17.07.2020
20.07.2020 t/m vr 28.08.2020
31.08.2020

08:45u
10:45-11:00u
11:15-11:30u

Musical groep 8A
Musical groep 8B
Rondleiding dierenwei
Filmavond groepen 8
Uitgooien groep 8A
Uitgooien groep 8B
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,
Dit is alweer de laatste Nieuwsflits van het schooljaar, een bewogen schooljaar voor iedereen. De
onzekerheden rondom het coronavirus houden ons nog dagelijks bezig. Laten wij proberen deze
onzekerheden om te zetten in kracht en plezier door te focussen op wat wel kan en mogelijk is.
Wij kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar na de zomervakantie is het wel de bedoeling dat
wij als school weer vrijwel ‘normaal’ gaan starten. Zie hiervoor de bijgevoegde brief van de Haagse
Scholen.
Enige weken terug heeft u een formatieoverzicht voor het volgend schooljaar ontvangen. Vanwege
enkele personele wijzingen, hebben wij intern wat moeten schuiven:
•
•
•
•
•

Kevin ’t Veld vervangt voorlopig Marijke Hubers als adjunct-directeur.
Stephanie Plat zal op maandag en dinsdag voor groep 4A staan. Op woensdag staat zij voor
groep 8A en op donderdag en vrijdag voor groep 7B.
Nandi Teeuwen zal 5 dagen per week les gaan geven aan groep 6C (in plaats van groep 5B).
Sterre Lute, een nieuwe collega, zal ter vervanging van Kevin in ‘t Veld, 5 dagen per week les
gaan geven in groep 5B.
Robin Moolenaar zal op maandag voor groep 7A staan. Maaico van Velzen heeft op maandag
taken als bovenbouwcoördinator.

De aangepaste formatie 2020-2021 is als bijlage bijgevoegd. In deze Nieuwsflits stellen onze nieuwe
collega’s Stephanie Plat, Sterre Lute en Chanthal van der Drift zich voor. Voor de zomervakantie zullen
zij ook in de klassen komen kennis maken met de kinderen.
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De schoolgids 2020-2021 en de schoolgidsbijlage 2020-2021 (met informatie over gymrooster,
zwemrooster, vakanties e.d.) ontvangt u in de week van 24 t/m 28 augustus via MSI. In deze Nieuwsflits
vindt u wel alvast de data van de schoolvakanties komend schooljaar. De marge- en studiedagen liggen
ter goedkeuring bij de MR. Zodra deze bekend zijn, zullen wij u deze toesturen via MSI.
Wij hopen in het nieuwe schooljaar weer op u als ouder te kunnen vertrouwen, zodat we de
samenwerking op een prettige wijze kunnen voortzetten.
Ondanks dat uw zomervakantie er misschien nu wat anders uit ziet dan u een aantal maanden geleden
had bedacht, wens ik u en de kinderen namens alle teamleden een fijne ontspannen tijd toe. Geniet van
en met elkaar. Ik hoop u allen weer op maandag 31 augustus in goede gezondheid te kunnen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Nuriye van Gelderen
Directeur Het Volle Leven

Schoolvakanties schooljaar 2020-2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prinsjesdag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en 2e Paasdag
Meivakantie (inclusief Koningsdag)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

dinsdag 15 september 2020
maandag 19 oktober 2020 t/m vrijdag 23 oktober 2020
maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
maandag 22 februari 2021 t/m vrijdag 26 februari 2021
vrijdag 2 april en maandag 5 april 2021
maandag 26 april 2021 t/m vrijdag 7 mei 2021
donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021
maandag 24 mei 2021
maandag 19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021

Even voorstellen
Stephanie Plat – groep 4A, 7B en 8A
Hallo allemaal, ik ben Stephanie Plat en komend schooljaar zal ik als juf aan de slag
gaan op Het Volle Leven. Nadat ik een aantal jaar geleden afstudeerde van de pabo ben
ik direct mijn backpack gaan inpakken om in 7 maanden een rondje om de wereld te
maken. Toen ik terugkwam ben ik met veel plezier gestart als juf in de bovenbouw.
Vanwege het toenmalige lerarenoverschot (nu onvoorstelbaar), heb ik na een tijdje een
aardige carrière switch gemaakt en ben ik als reisspecialist gaan werken bij KILROY, een
reisbureau voor jongeren, gespecialiseerd in wereldreizen. Ik heb daar zo’n 5 jaar met
veel plezier gewerkt en heb ook nog veel meer leuke reizen mogen maken! Na de afgelopen twee jaar als
vestigingsmanager bij een huiswerkbegeleiding te hebben gewerkt, is het hoog tijd om weer terug voor
de klas te gaan staan. Op Het Volle Leven dus, waar ik zelf ook nog op heb gezeten in groep 3 en 4! Ik zal
zorg dragen voor groep 4A, 7B en 8A. Zo leer ik meteen een groot deel van de school kennen! Ik heb er
heel veel zin in en hoop jullie allemaal snel te mogen ontmoeten. Oh en als de achternaam je bekend
voorkomt; dat kan kloppen, want mijn zusje is juf Mylène!
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Sterre Lute – groep 5B
Hallo allemaal!
Mijn naam is Sterre en na de zomer word ik de nieuwe leerkracht voor groep 5B, als
vervanging voor Kevin in ‘t Veld. Nadat ik vorig jaar ben afgestudeerd aan de pabo
in Amsterdam heb ik een prachtige wereldreis mogen maken, maar sinds ik weer
terug ben in Nederland ben ik werkzaam voor de invalpool van De Haagse
Scholen. Vanaf de start van het nieuwe schooljaar tot minimaal de herfstvakantie
kom ik met veel plezier bij obs Het Volle Leven werken.
Geniet van de vakantie en tot volgend jaar!
Groetjes, juf Sterre

Chanthal van der Drift – groep 8B
Komend schooljaar zal ik het fantastische team van Het Volle Leven komen versterken en daar kijk ik erg
naar uit. Ik heb er ontzettend veel zin in om samen met 30 van die nieuwsgierige, eigenwijze, kleinegrote kinderen een mooi laatste jaar te creëren.
De laatste 6 jaar heb ik gewerkt en gewoond in Dubai met ons gezin en nu staat er weer een nieuw
avontuur te wachten. Onze kinderen zullen ook op school komen in groep 8 en groep 4.
Ik heb in Dubai gewerkt als lerares Nederlands op Internationale scholen die
Nederlands hebben geïntegreerd in hun curriculum. Hiervoor heb ik 8 jaar
als lerares in Delft gewerkt in verschillende groepen. Toen ik net van de
PABO kwam heb ik 3 jaar lesgegeven in groep 7/8. Kamp, musical en
eindgesprekken zijn mij niet onbekend. Ook heb ik bewust gekozen voor het
oudere kind, omdat daar mijn hart ligt. Daarnaast heb ik tussendoor 3 jaar
gewerkt in Europa als reisleidster in de bergen in Frankrijk en in Portugal.
Hoe ik ben als juf? Sportief, open, flexibel, vrolijk, gedreven. Ik vind het heel
belangrijk om samen met de kinderen een goede sfeer te creëren, zodat de focus komt te liggen op het
leren. Ik hou ervan om de lessen uitdagend te maken.
Tot na de zomervakantie!
Lieve groet, juf Chanthal

Dierennieuws
Gezocht: logeeradressen
Ook deze zomer zijn we op zoek naar logeeradressen voor onze knaagdieren
Ben je alle zes vakantieweken thuis? Heb je een veilige renplek (tuin, plaats, balkon uit de zon)?
Neem dan contact op met Andrea (a.denkinger@hetvolleleven.nl)
Je krijgt van school alle benodigde spullen mee (binnenhok, voer etc.)

Onze schooldieren verzorgen we samen!
De dierenverzorging tijdens alle weekenden, dus ook tijdens de vakanties, wordt uitgevoerd door een
aantal ouders met hun kinderen van onze school.
Voor aanvang van elk schooljaar kunt ook u zich aanmelden om actief bij te dragen aan de verzorging
van de schooldieren. U krijgt de sleutels en de verantwoordelijkheid, maar ook de vrijheid volop te
genieten van dit boerenleven in miniformaat. Er staat een kleine vergoeding tegenover. Met de
dierencoördinator overlegt u welke data u het beste schikt.
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Rondleiding met uitleg
Bent u geïnteresseerd? Om een indruk te krijgen wat de verzorging inhoudt kunt u zich aanmelden voor
een rondleiding in de wei aanstaande vrijdag 10 juli vanaf 8:45 uur.
Graag vooraf aanmelden bij juf Andrea: a.denkinger@hetvolleleven.nl

Overblijf / Tussenschoolse opvang (TSO)
Gezocht: overblijfouders
Een team van vaste overblijfouders en pedagogisch medewerkers van 2Samen verzorgt het overblijven
tussen de middag. Zij zetten zich in om het overblijven voor alle kinderen zo prettig mogelijk te laten
verlopen. Tot op heden kunnen wij onze overblijf betaalbaar houden door de inzet van deze fantastische
vrijwilligers.
Voor volgende schooljaar zijn we op zoek naar mensen die iedere week 1 of meerdere diensten willen
draaien. U ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden?
Neem dan contact op met Gonneke van de Willigen: 06 – 49 39 42 13.

Buitenschoolse opvang (BSO)
Beach Kids
Beach Kids is een kleinschalige BSO, gelegen aan de voet van de vuurtoren in Scheveningen. Het buiten
leven, samen spelen en het strand spelen een belangrijke rol bij Beach Kids. De fysieke en creatieve
ontwikkeling van de kinderen wordt bij ons volop gestimuleerd. Dit kan onder andere in ons kunstatelier
of op het talentenpodium waar onze Beach Kids kunnen zingen, dansen en hun eigen toneelstukjes
kunnen opvoeren. We gaan er veel op uit, lekker de natuur in en dan met name naar het strand. Daar
bouwen we de mooiste zandkastelen, springen in de zee of volgen workshops zoals surf- en suplessen.
Dagelijks bieden we een verse, biologische warme maaltijd aan met tenminste drie verschillende
soorten groenten, aangevuld met een graanproduct en een vleesvervanger. We beschikken over een
huiselijk kookeiland waar we samen met de kinderen de heerlijkste creaties maken.
Wilt u meer weten over BSO Beach Kids? Kijk dan op de website: www.beachkids-denhaag.nl

Vakantiebieb
Met de gratis VakantieBieb kan het hele gezien E-books lezen tijdens de zomerperiode!
In de gratis app staan e-books én luisterboeken. Zo zijn er leuke boeken voor kinderen uit
groep 3, maar ook spannende boeken voor tieners en prachtige romans voor volwassenen.
De VakantieBieb is voor iedereen toegankelijk, dus ook als je géén lid bent van de Bibliotheek, en is
gratis beschikbaar van 1 juli tot en met 31 augustus 2020 in de App Store en binnenkort ook via Google
Play. Kijk voor meer info op www.vakantiebieb.nl
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