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Voetbaltoernooi – groep 8
School versieren i.v.m. Sint
Studiedag Onderbouw – leerlingen groep 1 & 2 vrij
Pietengym
Sinterklaasviering
Alle leerlingen vrij
Studiedag Onderbouw – leerlingen groep 1 & 2 vrij
Sintversiering verwijderen & Kerstversiering ophangen

Van de Directie
Beste ouders van Het Volle Leven,
Wat een geweldig afscheidsfeest was dat voor meester Jan! Vrijdag hebben bijna 600 leerlingen voor de
vakleerkracht gym gezongen, die na bijna 40 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben, afscheid nam.
Heel ontroerend! Ook de receptie werd druk bezocht met veel oud-collega's en vakleerkrachten gym
van verschillende DHS scholen.
Namens alle kinderen en het team van Het Volle Leven wil ik
meester Jan bedanken voor de geweldige lessen en de ouders
voor het cadeau aan hem: een tafeltennistafel voor de school!
Dagelijks hebben de leerlingen er plezier van. Meester Jans
slogan is "Keep on moving!" en dat gaan wij zeker doen!
Meester Jan heeft voor de kinderen en de ouders een
bedankfilmpje gemaakt. Het filmpje voor de kinderen is in de
klas getoond, het filmpje voor de ouders kunt u hier bekijken.

Lerarentekort
In de vorige nieuwsbrief is het lerarentekort aan de orde geweest. En nogmaals is er op 6 november
gestaakt op veel basisscholen vanwege een tekort aan leerkrachten en een te hoge werkdruk in het
onderwijs.
Naar aanleiding van onze oproep hebben gelukkig vier ouders (met pedagogische/didactische
bevoegdheid) zich opgegeven om op bepaalde dagen incidenteel te willen invallen op Het Volle Leven.
Hier zijn wij heel blij mee! Dank jullie wel!
Mocht u nog opa's/oma's, kennissen of vrienden hebben, die dit ook zouden kunnen en willen doen,
dan kunnen zij contact opnemen met de directie van de school. Samen met u willen we ervoor zorgen
dat de continuïteit van de lessen in alle klassen gewaarborgd kan worden.
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Personele wisselingen
Gym: Stella van Driel is onze nieuwe vakleerkracht gym. Zij is al enige tijd werkzaam op Het Volle Leven.
Sinds 1 november is zij officieel benoemd als de vaste gymleerkracht van onze school. Wij wensen juf
Stella en de kinderen fijne lessen toe!
Groep 6A: juf Astrid de Jager heeft ontslag genomen en is vervangen door juf Katja Gherasim. Juf Katja
versterkt ons team sinds 1 november. Van harte welkom!
Groep 2X: juf Kim van der Linden gaat eind november met zwangerschapsverlof (en daarna
ouderschapsverlof) en zal tot de zomervakantie afwezig zijn. Zij zal vervangen worden door Kirsten
Troost. Wij wensen haar en de kinderen veel plezier en succes toe.
De onderbouw coördinatortaken zal juf Helga Teerhöfer op de maandagen op zich nemen. Wij wensen
haar veel succes met deze nieuwe taak.
Groep 1-2E: juf Eline Hess gaat in december 2019 dichterbij huis aan de slag als leerkracht. Momenteel
zijn wij nog bezig om de vacature ingevuld te krijgen.
Groep 1-2H: juf Samantha de Niet gaat na de kerstvakantie met zwangerschapsverlof en juf Tamara
Veen gaat haar vervangen. Welkom juf Tamara!
In zo'n relatief korte periode hebben wij geluk gehad dat er van de 4 groepen waarin vacatureruimte (en
vervangingen) ontstond er al voor 3 groepen nieuwe collega's zijn gevonden. Soms sluit de startdatum
van de nieuwe leerkracht niet goed aan en zullen wij voor een paar dagen “hulp ouders” gaan inzetten.
Hopelijk heeft u begrip voor de situatie.

Oudertevredenheidspeiling en leerlingentevredenheidspeiling
Binnenkort wordt u verzocht om een oudertevredenheidspeiling via Steda in te vullen. Wij rekenen op
uw medewerking!
Deze maand zullen ook tevredenheidspeilingen onder de leerlingen gehouden worden in de groepen 7
en 8. De resultaten zullen wij uiteraard eerst met de MR bespreken en daarna ook met u als ouders
delen.
Op basis van de uitkomsten kunnen wij onze school evalueren en de kwaliteit van het onderwijs samen
(waar nodig) verder verbeteren.

2Samen
De locatieleider Olwyn van Oeffelen heeft een nieuwe baan aanvaard elders binnen het kinderopvang.
Gefeliciteerd Olwyn!
Inmiddels is er een procedure opgestart om een nieuwe locatieleider aan te stellen.

Kwaliteitsdoelen schooljaar 2019-2020
Het managementteam, bestaande uit bouwcoördinatoren, interne geleiders en de directie van de
school, heeft de volgende grote lijnen/doelen vastgesteld:
•
•
•

Opbrengstgericht werken (taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen): aan de hand van de
nieuwe wegingsfactoren vanuit het CBS.
Diep Leren: werken vanuit onderzoeksvragen/ontdekkend leren m.b.t. de zaakvakken. Beleid
vaststellen.
Schoolbeleid "Hoogbegaafden" herzien en vaststellen.
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Publicatie beeldmateriaal
Aan het begin van het schooljaar bent u gevraagd om wel/geen toestemming te geven voor de
publicatie van beeldmateriaal van uw kind. Hier houden wij (de groepsleerkracht in het bijzonder)
natuurlijk goed rekening mee. Deze maand zal er vanuit DHS een fotograaf komen om van onze school
en van de leerlingen foto's te maken voor wervings- en informatiemateriaal, de website en social media
van DHS. Het beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld om onderwijsvernieuwing in beeld te brengen en
wordt daarnaast gebruikt voor profilering.

Dierenwei en Dierenpot
Het Volle Leven heeft de traditie en het geluk dat wij op ons schoolplein een “dierenwei” hebben. Dat is
ontzettend leuk en leerzaam voor de kinderen. Elk voordeel heeft ook zo zijn nadeel. Verderop in de
nieuwsbrief kunt u lezen waar onze conciërges tegenaan lopen en om medewerking vragen.
Ik dank u allen voor het prettige contact en de goede samenwerking.
Met vriendelijke groet, Nuriye van Gelderen

Kindcentrum De Beleving
Gebruik toilet bijgebouw na schooltijd
Na schooltijd kunnen ouders met kinderen blijven spelen op ons mooie plein.
Dit is eerder gecommuniceerd in een brief naar alle ouders. Ook is daarin vermeld dat er geen gebruik
van het toilet gemaakt kan worden. Na schooltijd kan het toilet in het bij- (en hoofdgebouw) niet meer
gebruikt worden. Er komen veel kinderen aan de deur bij het bijgebouw die naar het toilet willen en dit
veroorzaakt veel onrust tijdens de BSO.

Bericht van unitmanager 2ontdekkers en kindcentrum De Beleving
Beste ouders,
Via deze weg wil ik u vertellen dat ik 2Ontdekkers ga verlaten. Met heel veel plezier heb ik 3 jaar
gewerkt voor 2Samen en heb veel mogelijkheden gekregen om mezelf te ontwikkelen. Dit heeft er mede
voor gezorgd dat ik een nieuwe stap wil maken binnen de kinderopvang en per 1 december ga werken
bij JongLeren.
Donderdag 14 november is mijn laatste officiële werkdag bij 2Ontdekkers. Ik ga het kindcentrum De
Beleving, de samenwerking met Het Volle Leven, het team, u als ouder en vooral de kinderen zeker
missen.
Er is een vacature uitgezet voor de functie van unitmanager. Deze zal, in samenwerking met Het Volle
Leven, worden aangesteld. Tot die tijd zal Danielle Vooijs, roulerend unitmanager van 2Samen, mij
waarnemen.
Ik wil u als ouder bedanken voor de fijne tijd die ik heb gehad en kijk terug op een hele mooie periode!
Hartelijke groeten, Olwyn van Oeffelen

Van de Ouderraad
Hulp gezocht voor versieren school
Aanstaande zaterdag 16 november komt Sinterklaas aan en traditiegetrouw moet de school weer
versierd worden! Wie kan komen helpen met versieren op zondag 17 november vanaf 19:00 uur? Hoe
meer mensen er zijn, hoe sneller we klaar zijn!! Hopelijk komen jullie met velen. Laat het ons weten via
OR@hetvolleleven.nl
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Op zaterdag 7 december vanaf 10:00 uur gaan we de Sintversiering weer verwijderen en de
Kerstversiering ophangen. Ook op deze dag geldt: Hoe meer mensen er zijn, hoe sneller we klaar zijn!!
Laat dus via OR@hetvolleleven.nl weten of je komt helpen.

Ouders in actie bij dier, plein en tuin: Dat is Fijn!
Hulp gezocht
Als ouder van onze leerlingen koos u voor onze aantrekkelijke, grote en tevens groene school. Het mag
inmiddels bekend zijn dat Het Volle Leven sinds de oprichting in 1950 de natuur hoog in het vaandel
heeft staan en in de huidige tijd waarin Duurzaam Leven een must is, hebben we beslist alles in huis om
elke nieuwe generatie bewust te maken van het belang daarvan.
Wellicht heeft het groene aspect een rol gespeelt bij uw keuze. Op dit moment, maar in principe
eigenlijk het hele jaar door, is uw hulp bij het op orde brengen en in stand houden van de dierenwei, de
speelterreinen en de beplanting zeer gewenst!
Vandaar deze oproep om uw steentje bij te dragen, aangezien de huidige werkzaamheden simpelweg
teveel kracht en tijd vergen van onze vaste (deeltijd-)krachten.
De verzorging van onze dieren, het schoonmaken van de hokken, en het mooi, fleurig en gezond houden
van het terrein wordt traditiegetrouw door de kinderen uitgevoerd, onder begeleiding van een
volwassene.
De leerlingen ervaren zo hoe het is om met de handen in de aarde te wroeten, met een sopje aan de
slag te gaan, de pleinen te vegen, plantenstekjes te maken, bloembollen te planten, paadjes aan te
leggen enz. Ze creëren zo hun eigen mooie leefomgeving.
Heeft u interesse om te helpen met het buiten begeleiden van onze klussende leerlingen, spreek dan de
conciërges even aan en/of maak meteen een afspraak op welke dag u wilt komen:
•
•

woensdag:
donderdag:

11:45 – 12:30 uur
14:15 – 15:00 uur

Uw VOG, altijd vereist waar volwassenen met kinderen werken, wordt betaald door de school.
NB: Ook zoeken we het hele jaar door enthousiaste klussers voor van alles en nog wat. Meer info
hierover bij juf Jeannette of juf Andrea.

Bekostiging dierenwei
Sinds jaar en dag worden de rekeningen voor droogvoer, stro, hooi, bodembedekking, dierenarts, de
jaarlijkse inentingen en alle andere benodigdheden voor een verantwoorde verzorging van onze dieren,
bekostigd door leerlingen die een duitje doen in de 'Dierenpot' waarmee juf Andrea wekelijks langs de
klassen gaat.
Binnenkort staat er vanaf groep 3 een spaarpot in elke groep waarin iedereen z'n bijdrage kan stoppen
zodat we niet meer onnodig met de diertjes hoeven te zeulen en de kosten door meer leerlingen
gedeeld worden dan tot nu toe het geval was. Afgelopen jaren zijn de inkomsten nl. nog maar de helft
van wat we nodig hebben om alle kosten voor de dierenwei te dekken.
Met jullie hulp gaat het vast allemaal lukken en vergeet niet dat het altijd hartstikke gezellig is om er
samen iets moois van te maken.
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