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Halloween – kinderen mogen verkleed naar school
Landelijke staking – school gesloten

Van de Directie
Terug- en vooruitblik door Nuriye van Gelderen
Hopelijk heeft iedereen een fijne herfstvakantie gehad en weer zin om te beginnen!
Sinds 1 oktober ben ik nu precies drie weken werkzaam op Het Volle Leven. Voor mij is Het Volle Leven
een prachtige school waar veel mooie ontwikkelingen bij elkaar komen. Of het nu gaat over het
prachtige schoolplein, de leerpleinen in de school, het onderwijsconcept, de ouderbetrokkenheid, de
samenwerking met 2Samen en een hardwerkend en positief team. Kortom: Het Volle Leven is een
aantrekkelijke school voor zowel leerlingen, ouders, leerkrachten, maar ook voor de directeur!
Het is buitengewoon belangrijk dat er goede en open communicatie is tussen alle geledingen die bij de
school betrokken zijn. Vanuit een positieve houding en met grote inzet kunnen wij samen voor onze
leerlingen het beste neerzetten. De persoonlijke kennismaking met de ouders van de OR, MR en met de
Vrienden van het Volle Leven, heb ik als prettig ervaren. Dank jullie wel hiervoor!
Tijdens mijn eerste werkdagen ben ik in alle groepen geweest om met al onze kinderen kennis te maken.
Dit was een feestje! De kinderen stelden veel vragen en wilden mij beter leren kennen. Een ding vonden
ze in alle klassen lastig: mijn voornaam 😊
Zoals u waarschijnlijk heeft gehoord, zijn er teveel leerlingen ingeschreven. Zij zullen in de komende
jaren instromen. Hierdoor was de school genoodzaakt om dit schooljaar twee groepen uit te plaatsen in
de Haringstraat. Tevens zal het huidige "buitenlokaal" omgebouwd worden tot een regulier klaslokaal.
Wij zullen in de komende jaren een inschrijfplafond gaan hanteren voor nieuwe leerlingen die
toegelaten kunnen worden. Op deze manier zullen we ervoor zorgen dat op termijn al onze leerlingen
acht jaar lang in ons mooie gebouw onderwijs kunnen volgen. In goed overleg met de MR zal gekeken
worden welke groepen jaarlijks naar de Haringstraat uitgeplaatst zullen worden.
In de Haringstraat hebben er in de herfstvakantie aanpassingen in de lokalen plaats gevonden. Deze
aanpassingen dragen bij aan het verbeteren van de omstandigheden waaronder het onderwijs gegeven
wordt. Er zijn onder andere akoestische platen en een ventilatiesysteem geplaatst. Ook zijn er
geluiddempende vloeren aangebracht.
De duurzaamheidsmarkt vlak voor de herfstvakantie en tevens de afsluiting van de Kinderboekenweek
was een succes; de kinderen hebben genoten! Zij vonden het fijn om al hun werk te showen aan de
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gasten. Er waren geweldige ontdekkingen te zien! Op organisatorisch vlak zullen wij voor de komende
projecten de verbeterpunten meenemen.
De kinderen van groep 7A zijn in het jeugdjournaal geweest om hun mening te geven over de
vreugdevuren. Het mooie was dat de gemeenteraad tot dezelfde conclusie kwam als onze leerlingen.
Het is belangrijk dat onze kinderen zien en ervaren dat zij ertoe doen en dat hun mening telt;
bevordering actief burgerschap.
De TSO wordt organisatorisch door Marijke Hubers (adjunct directeur) en Claudia Schippers van 2Samen
geregeld. In de afgelopen periode was er wat onduidelijkheid in de regievoering en het toezicht tijdens
het overblijven. Er is een gesprek geweest met de voorzitter van de oudercommissie van 2Samen en 2
ouders. Tevens is dit ter sprake geweest tijdens de medezeggenschapsvergadering. Totaal zijn er 34
betrokken vrijwillige ouders. Hier zijn wij heel blij mee. In de komende periode is er aandacht voor één
doorgaande pedagogische lijn tussen school en de TSO, voor nascholing voor de vrijwillige medewerkers
maar ook voor het vergroten van het teamgevoel in deze betrokken, vrijwillige oudergroep. Het Volle
Leven is blij met de hulp en steun van deze groep!
De financiering en realisatie van het huidige schoolplein is mede dankzij de Vrienden van Het Volle
Leven tot stand gekomen. Een belangrijk deel van de financiering bestond uit een Europese subsidie van
€ 34.500 via Stichting "Initiatief op Scheveningen". Op woensdag 9 oktober heeft de school een bezoek
gehad van diverse EU vertegenwoordigers van burgerparticipatieprojecten vanuit een EU
samenwerkingsverband in Lissabon. Zij wilden het succesproject bezichtigen. Joris Hoogerwerf (vader
van Marcus uit 5a) heeft voor deze gasten een mooie presentatie verzorgd over het verloop van het
proces en de stand van zaken nu. De delegatie was zeer onder de indruk van het geheel. Bij deze wil ik
Joris Hoogerwerf en natuurlijk alle Vrienden van Het Volle Leven hartelijk bedanken voor het initiatief
maar ook voor het resultaat. Dagelijks hebben onze kinderen er veel plezier van.
Een ouder maakte een melding van een gevonden stukje asbest op het schoolplein. Dit heb ik
gecommuniceerd met de facilitaire desk van De Haagse Scholen. Hierbij hun reactie: “De eerste
berichten hierover hebben wij via Richard Young ontvangen. Het betreft hier een stuk grond waar,
voordat de school er gebouwd werd, een kassencomplex stond. Daarnaast is de grond voor een deel
reeds 2 maal gesaneerd. Dit wordt intern besproken zodat we jullie een passende oplossing kunnen
bieden. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen we dit delen.” Dus wordt vervolgd.
Ondertussen gaan de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen door.
Als team wordt gewerkt aan het concept van de lerende organisatie en daartoe organiseren wij nu
klassenbezoeken en de bijbehorende nabesprekingen. Ook collegiale consultatie proberen wij (ondanks
het inmiddels merkbare lerarentekort) door te zetten.
Binnenkort zult u gevraagd worden om deel te nemen aan een oudertevredenheid peiling via Steda. Ik
hoop op een zo groot mogelijke respons zodat wij als school verder kunnen verbeteren. Uw mening telt!
In de afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest om de vacatures en de zwangerschapsverloven in te
vullen die straks tot de kerstvakantie gaan komen. Gelukkig is het nog steeds mogelijk om de reguliere
vacatures van Het Volle Leven met bevoegde leerkrachten in te vullen. Wanneer het echter
vervangingen betreft is dat een stuk lastiger. Er wordt daarom ingezet op het aannemen van zijinstromers, onderwijsondersteuners, lio-ers en onderwijsmensen via uitzendbureaus.
Zoals u waarschijnlijk weet, is het lerarentekort in het onderwijs een groot probleem. De inzet is het
onderwijs aan onze kinderen ten alle tijde door te laten gaan en de kwaliteit van het onderwijs steeds te
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waarborgen. De situatie is echter nijpend, daarom wordt er op 6 november opnieuw landelijk gestaakt;
behoud van onderwijskwaliteit en de beheersing van de werkdruk is het waar het om gaat.
Wanneer er straks bijvoorbeeld een griepgolf aanbreekt, zullen wij als school ook geconfronteerd
worden met een tekort aan personeel.
Ik wil u vragen, wanneer u een onderwijsbevoegdheid hebt en zou kunnen invallen op bepaalde dagen,
om contact op te nemen met mij.

Personeel
Wij zijn blij u te kunnen informeren over twee leerkrachten die de komende weken aan de slag gaan op
Het Volle Leven. Emma Merbis, een ervaren leerkracht start vandaag in groep 1-2 G. En in groep 6A start
maandag 4 november Katja Gherasim. Zij stellen zich hieronder aan u voor.
Mijn naam is Emma Merbis en ik ben de nieuwe groepsleerkracht in groep 1/2G. Samen
met mijn man Tijmen en onze twee zoontjes, Noud van 2 jaar en Faas van 4 maanden,
woon ik in Moerkapelle. Ik zie jullie graag tegemoet en heb ontzettend veel zin om aan
de slag te gaan op Het Volle Leven! Groetjes, Emma
Hoi, ik ben Katja. Ik ben in Zaandam geboren en op mijn zesde naar Rusland verhuisd.
Na 17 jaar ben ik weer teruggekeerd naar Nederland en woon nu al bijna twee jaar in
Den Haag. Als klein meisje droomde ik er van om voor de klas te staan, schilder te
worden en boeken te schrijven. En dat is wat ik nu ook met veel liefde doe! Ik ben gek op
plantjes en beestjes en breng het liefst de hele dag in de natuur door. Samen met groep
6A gaan we er een mooi schooljaar van maken in Het Volle Leven!

Halloween
Donderdag 31 oktober is het Halloween. De kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen. Er
zijn in de school verder geen extra activiteiten rondom Halloween. Wij vragen u en de kinderen om
ervoor te zorgen dat echt griezelige maskers meegenomen worden naar de klas en deze pas daar op te
zetten. Dan is het voor iedereen een prettige dag.
Het eerder aangekondigde Halloweenfeest op woensdagmiddag 30 oktober op het schoolplein gaat
helaas niet door.

Algemeen
Kinderboekenweek
We kunnen terugkijken op een geslaagde Kinderboekenweek!
Tijdens de Dag van de Duurzaamheid hebben alle kinderen hun eigen boek ‘op reis’ gestuurd en een
andere boek mogen kopen voor 50 cent. We hebben op deze manier meer dan € 300 voor de
schoolbibliotheek verdiend.
Mocht u nog bonnen hebben van de Paagman; deze kunt u nog deze week inleveren bij de administratie
of bij de leerkracht. Samen met de opbrengst van de Kinderboekenmarkt zullen we nieuwe boeken voor
de schoolbibliotheek aanschaffen.

Gezocht: hulp voor de schoolbibliotheek
We zoeken nog altijd hulpouders voor de schoolbibliotheek. Voor meer informatie kom even langs bij de
administratie, bij de schoolbieb of bij juf Jikke (4c).
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