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Agenda
Belangrijke data
wo
do
do
ma
wo
do
ma
wo

02.10.2019
04.10.2019
10.10.2019
14:00-16:00u
14.10.2019
16.10.2019
vanaf 12:30u
17.10.2019 (& 18.10.2019)
21.10.2019 t/m vr 25.10.2019
30.10.2019
12:30-16:00u

Start Kinderboekenweek
Dierendag – neem wat mee voor de dierenpot!
Duurzaamheidsmarkt
MR vergadering
Schoolfotograaf – broertjes & zusjes
Schoolfotograaf
Herfstvakantie – school gesloten
Halloweenfeest

Van de Directie
Het nieuwe schooljaar is goed van start gegaan. In de afgelopen vier weken is er hard gewerkt om elkaar
en de leerkracht weer beter te leren kennen. De komende weken werken de kinderen aan het thema
‘duurzaamheid’. Dit thema wordt gecombineerd met het thema ‘Reis mee’ van de Kinderboekenweek. De
kleuters reizen vooral met de fiets en u ziet dan ook bij binnenkomst een echte fietsreparatiewinkel waar
de kleuters lekker bezig zijn om banden op te pompen, bellen te laten rinkelen en de wielen rond te laten
draaien. Een feest om naar te kijken! Op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, wordt er een
presentatie gegeven door alle groepen over dit thema. Zie de informatie hierover onder Algemeen.

Verdeling Intern Begeleidsters (IB-ers)
De verdeling van de werkzaamheden van de IB-ers is veranderd. Per heden is de verdeling als volgt:
•
•

Marianne van der Horst
Yvonne Toonstra

groep 1 t/m 4
groep 5 t/m 8

Personele ontwikkelingen
Rectificatie: In de Nieuwsflits van 9 september heeft u kunnen lezen over het vertrek van Jan Kalter. De
juiste vertrekdatum moet zijn per 1 november 2019.
Astrid de Jager, leerkracht groep 6A, stopt per 1 november a.s. met werken wegens privé
omstandigheden.
Thirza Scherpenhuizen, leerkracht groep 5C, gaat met zwangerschapsverlof direct na de herfstvakantie.
Kim van der Linden, leerkracht groep 2X, gaat per 29 november met zwangerschapsverlof.
Samantha de Niet, leerkracht groep 1/2H, gaat direct na de kerstvakantie met zwangerschapsverlof.
We zijn achter de schermen druk bezig de vervangingen te regelen. We kunnen uw hulp hier goed bij
gebruiken. Dus mocht u iemand weten laat van u horen! Zie ook www.werkenbijdehaagsescholen.nl
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Hoera een zoon voor juf Annelies!
Zojuist bereikte ons het blije nieuws dat Annelies Struijk vannacht bevallen is van een zoon, Boris. We
wensen de kersverse ouders alle geluk toe!

De Vreedzame School
Deze week starten alle kinderen met blok 2 van De Vreedzame School. Het thema van dit blok is: We
lossen conflicten zelf op. Conflicten horen bij het leven. Een van de doelen van De Vreedzame School is
leerlingen en leerkrachten te leren om constructief om te gaan met conflicten. In de lessen leren de
kinderen:
•
•
•
•
•
•

een conflict als een botsing van belangen te zien;
een conflict te onderscheiden van ruzie;
de bereidheid om samen een conflict op te lossen;
te zoeken naar een win-win oplossing;
hoe je op verschillende manieren kunt reageren op een conflict: hard, zacht of samen;
om te gaan met gevoelens en met behulp van een eenvoudig stappenplan zélf een conflict op te
lossen.

Door het aanleren van deze vaardigheden kunnen kinderen conflicten vreedzaam oplossen. En dat is de
basishouding op Het Volle Leven.

Tot slot
Vandaag, maandag 30 september, is mijn laatste dag als interim op Het Volle Leven en geef ik het stokje
door aan Nuriye van Gelderen. Vandaag is Nuriye al begonnen op school om alvast kennis te maken met
de kinderen en om het team wat beter te leren kennen. Twee weken geleden, aan het einde van de
studiedag, heeft Nuriye al kennis gemaakt met het voltallige team. In de komende weken zal zij met
zoveel mogelijk ouders kennis maken waaronder de MR, OR en Vrienden van Het Volle Leven. Tot aan de
herfstvakantie zal ik nog af en toe aanwezig zijn om Nuriye wegwijs te maken.
In deze korte periode heb ik Het Volle Leven leren kennen als een fijne school. Een school met een mooi
onderwijsconcept, een gedreven team, vrolijke kinderen, prettige ouders en fijne samenwerkende
partners van 2Samen. Ik wens u allen een mooie tijd toe op Het Volle Leven!
Vriendelijke groet,
Rubi Hendriks
Interim Directeur

Algemeen
Kinderboekenweek - Lever een boek in
In het kader van de Kinderboekenweek (die start op woensdag 2 oktober) en ons schoolthema
duurzaamheid, willen we alle leerlingen vragen een kinderboek of prentenboek mee te nemen dat ze zelf
al hebben gelezen en niet meer willen hebben.
We zullen in de Kinderboekenweek een boekenmarkt organiseren waarbij alle kinderen een ander boek
mogen kopen voor 50 cent. Doel van deze markt: kinderen kopen voor weinig geld een nieuw boek om
zelf te lezen, het boek gaat op reis (thema van de Kinderboekenweek) en krijgt een tweede leven
(duurzaam). Met de opbrengst kunnen we nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek.
De boeken mogen worden ingeleverd bij de groepsleerkracht. De boekenmarkt zal onder schooltijd
plaatsvinden op de Dag van de Duurzaamheid op donderdag 10 oktober. Dit klinkt nog ver weg, maar zo
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heeft iedereen even de tijd om tussen de boeken te snuffelen en te kijken welke boeken 'op reis' zouden
kunnen. Meerdere boeken zijn natuurlijk van harte welkom!

Kinderboekenweek - Spaar nog meer
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Paagman de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag
het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen
onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer
ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
1. Koop tijdens de Kinderboekenweek en herfstvakantie 2019 (2 t/m 26 oktober 2019) kinderboeken in
de winkels van Paagman en/of via www.paagman.nl.
2. Lever je aankoopbewijs (kassabon of opdrachtbevestiging) in op school.
3. De school verzamelt de aankoopbewijzen.
4. De school neemt contact op met Paagman en ontvangt een tegoed ter waarde van 20% van het
totaalbedrag van ingeleverde aankoopbewijzen aan gekochte kinderboeken in de genoemde periode;
dit tegoed kan bij Paagman worden besteed voor de aankoop van boeken voor de schoolbibliotheek.
Vorig jaar hebben we flink wat boeken kunnen kopen voor de schoolbibliotheek. Doet u dit jaar weer
mee?

Dag van de Duurzaamheid
Donderdag 10 oktober is het nationale Dag van de Duurzaamheid. ‘Duurzaam’ betekent dat iets lang(er)
mee gaat. In dit geval gaat het om de wereld en het milieu. ‘Duurzaamheid’ betekent dat toekomstige
generaties op een gezonde manier kunnen blijven leven als wij nu. Als we op dezelfde manier doorgaan
met het verbruiken van grondstoffen en het produceren van afval, dan raken de grondstoffen echt op of
is het milieu te ernstig vervuild. De school speelt daar een grote rol in. Samen met de leerlingen laten we
op deze dag zien dat duurzaam bezig zijn eigenlijk heel makkelijk en verrijkend is.
Zo won een opa vorig jaar een heerlijke slagroomtaart door het juiste gewicht te raden van de enorme
‘gescheiden plastic’ afvalzakken van school. De conciërges maken zich namelijk al jaren hard om alle afval
te scheiden of te hergebruiken. De enorme hoeveelheid plastic afval, waar de school ook flink voor moet
betalen, was 1 van de vele redenen om meer stappen naar een duurzamere school te maken. Dit jaar is
dat begonnen met het weren van drinkpakjes of flesjes limonade. Kies liever voor een duurzame bidon
met water of ranja. Dat is ook nog eens veel goedkoper! Ook tijdens evenementen wordt geen
consumerend plastic meer gebruikt.
Om 13:00 uur trappen de helden van de TrashUrehunt de dag van de Duurzaamheid af. Zij gaan met de
leerlingen knutselen met ‘afval’. Heeft u nog gratis knutselspulletjes over waarmee geknutseld mag
worden? Lever die dan op de komende woensdag(en) in bij Nathalie.
Vanaf 14:00 uur bent u allen welkom op de Duurzaamheidmarkt om de zelfbedachte en/of gemaakte
duurzame projecten van de leerlingen te bewonderen. Ook Stichting Noordzeevis is aanwezig. Zij
vertellen met passie en toewijding, en met voorbeelden, hoe duurzaam het is om vooral lokale producten
te kopen. En uit eigen boomgaard worden appeltjes gedraaid om lekker op te peuzelen. Als je je eigen
pot/fles meeneemt dan kun je zelf wasmiddel zonder chemische bestanddelen maken. Schroeder
Kringloop is aanwezig om herbruikbare spullen in te zamelen. Dus lever kleding, speelgoed of andere
spulletjes die een 2e leven verdienen in (vanaf 14:00u).
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Oude maillots, leggings, panties, juten zakken en touw zijn ook enorm welkom. Deze zullen door de
leerlingen worden gevuld met bladeren van het schoolterrein om er zo gekke Halloween figuren van te
maken.. Dus spaar ze op en lever het in bij Nathalie.
Om 15:00 uur gaat de school zoals gebruikelijk uit, maar de markt is te bezoeken tot 16:00 uur.
In aanloop naar de Dag van de Duurzaamheid staat de
afvalbakfiets van ‘De Klieners’ Rubbi en Weestie in de
centrale hal. Zij komen van de planeet Klien en zien dat
de mensen op de Aarde hun afval op straat gooien. Door
de wind waait het afval alle kanten op, het gaat zwerven
over straat en het schoolplein. Tot en met vrijdagochtend
4 oktober gaan Rubbi en Weestie de uitdaging aan om
samen met de leerlingen alles op te ruimen op en rond
het schoolplein. Neem van thuis fruitafval, plastic flessen,
knutselafval en oud papier mee en stop het in de buizen
van Rubbi en Weestie zodat zij dit kunnen hergebruiken.

Van de Vrienden van Het Volle Leven
Buitenspeeldag
Na 2x een woensdag volle bak regen, kon de
buitenspeeldag op woensdag 11 september
eindelijk doorgaan. Het was lekker druk en de
kinderen van school maar ook van Jongerenwerk
Scheveningen, buurtkinderen en diverse BSO’s
hebben zich kostelijk vermaakt! De stormbaan en
de rodeostier waren favoriet en er liepen gezellig
geschminkte kinderen met een heerlijk biologisch
ijsje in de hand. Bedankt voor een ieder die er
was!
Ik wil persoonlijk ook nog een dik compliment
geven aan een ieder voor het zelf opruimen van
afval. Het plein was volledig schoon, op een
verdwaald papiertje na. Dat alles maakt het
organiseren van dit soort evenementen nog leuker.
De kosten van dit evenement worden gedekt door
subsidie van het Jantje Beton fonds en de
Vriendenstichting. Vanuit de Vriendenstichting
hopen wij hier een jaarlijks terugkomend
evenement van te maken, dus graag tot volgend
jaar op de (hopelijk zonnige) nationale buitenspeeldag op woensdag 10 juni.
Met vriendelijke groet, Nathalie de Bruijn, Stichting Vrienden van Het Volle Leven
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Activiteiten in de Herfstvakantie
Zwem4Daagse in de Haagse zwembaden
De Haagse zwembaden organiseren deze herfstvakantie (21 t/m 25 oktober 2019) opnieuw een sportieve
activiteit: de Haagse Zwem4Daagse. Tijdens dit event zwemmen deelnemers 4 dagen een afstand van
250, 500 of 1000 meter per dag. Als beloning voor deze prestatie krijgt iedereen op de laatste dag een
echte Zwem4Daagse-medaille. De Zwem4Daagse is een mooie mogelijkheid om uw kind(eren)
zwemvaardig te houden. Voor deelname is een zwemdiploma A verplicht. Doet u mee, samen met uw
kinderen? U geeft zich eenvoudig op via Zwem4daagse.nl.
Meedoen kan dagelijks in de volgende zwembaden:
Blinkerd
Waterthor
Hofbad
Zuiderpark
Houtzagerij
Overbosch

11:00-15:00u (ma, do, vr), 12:00-17:00u & 20:45-22:00u (di), 12:00-13:00u & 19:00-21:30u
(wo)
08:30-10:30u (ma t/m vr)
11:00-12:30u (wo van 10.00-11.30u)
08:30-10:00u (ma t/m vr)
15:00-17:00u (di van 14.30-16.00u)
08:15-09:45u (ma, di, wo, do)

Let op: i.v.m. de veiligheid en voor het zwemplezier van alle deelnemers, is een maximum aantal mensen
dat zich kan inschrijven per zwembad. Wilt u zeker zijn van deelname, wacht dan niet te lang met uw
registratie. Graag tot ziens tijdens de Zwem4Daagse!
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