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12:00u
06.12.2019
07.12.2019
10:00u
19.12.2019
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Sinterklaasviering
Alle leerlingen vrij
Studiedag Onderbouw – leerlingen groepen 1 & 2 vrij
Sintversiering verwijderen & Kerstversiering ophangen
Kerstdiner
Kerstversiering verwijderen
Alle leerlingen vrij
Kerstvakantie – school gesloten

Van de Directie
De Sint is weer in het land!
Dat is een drukke, maar ook een gezellige tijd voor iedereen! Allereerst wil ik namens het team en onze
leerlingen graag de kinderen van groep 8 en de ouders bedanken voor de hulp en inzet om de school er
zo gezellig uit te laten zien. Elke dag genieten onze kinderen ervan!
Het Volle Leven is een openbare school en valt onder het bestuur van De Haagse Scholen. Met
betrekking tot Sinterklaasviering volgen wij de richtlijnen en de afspraken van DHS.
Dat houdt in dat de figuur Piet wordt aangepast op tenminste de volgende punten:
•
•
•
•
•

De zwarte (geschminkte) huidskleur
Het kroeshaar
De gouden oorringen
De dikke rode lippen
De gezagsverhouding tussen Sinterklaas en Piet

In het platform Primair Onderwijs is deze afspraak op 3 juli 2019 geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan is
bovenstaande beleidslijn bevestigd en voor vijf jaar verlengd. Daarbij wordt verwezen naar een aantal
maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder het Sinterklaasjournaal (bij het Sinterklaasjournaal in 2019
zijn alleen nog maar roetveegpieten in beeld) en de landelijke intocht. Het Volle Leven (onderdeel van
De Haagse Scholen) wil graag een inclusief Sinterklaasfeest vieren en aansluiten bij de landelijke
ontwikkelingen.
Wij wensen alle kinderen maar ook u als ouder een prettige Sinterklaasviering toe.
Hartelijke groet, namens het team van Het Volle Leven,
Nuriye van Gelderen,
Directeur
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Lerarentekort
Naar aanleiding van onze oproep hebben inmiddels meerdere 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!
DHS heeft op dit moment nog geen beleid/protocol opgesteld hoe ze deze “inval ouders” gaan betalen.
Als u zich heeft opgegeven, is op dit moment dat de reden waarom u nog niet benaderd bent. Wanneer
er meer duidelijkheid is, zal de directie contact met u opnemen.

Even voorstellen
Ik ben Tamara Veen (oud-leerling, oud-medewerker en oud-ouder 😉) van Het Volle
Leven. Vanaf 6 januari zal ik groep 1/2 H van juf Samantha de Niet overnemen zodat zij
kan genieten van haar zwangerschapsverlof. Ik heb er heel veel zin in om, na 17 jaar
weggeweest te zijn, weer te starten op Het Volle Leven. Even kort over mij, ik ben 46
jaar, moeder van Delio van 25 jaar en ik hou van dansen, zingen, knutselen en
natuurlijk van mijn vak! De afgelopen 17 jaar heb ik in het speciaal onderwijs in
Rotterdam gewerkt. Nu dus weer tijd om dichter bij huis te werken, daar ben ik erg blij
mee. Op 13 december kom ik kennismaken met de groep. Voor nu wens ik u allen een
hele fijne vakantie toe en fijne dagen. Tot ziens! Tamara
Ik ben juf Kirsten Troost, 29 jaar oud en ik ben net, samen met mijn man en zoontje
Jack, verhuisd naar Scheveningen waar ik oorspronkelijk ook vandaan kom. Hiervoor
heb ik gewerkt op een school in het centrum van Den Haag, OBS Max Velthuijs. Hier
heb ik 4 jaar met plezier gewerkt maar ik ben toe aan een leuke, nieuwe uitdaging.
Na de kerstvakantie zal ik beginnen in groep 2X op donderdag en vrijdag. Ik heb er
erg veel zin in en kijk er naar uit jullie allemaal te ontmoeten. Hebben jullie vragen,
kunnen jullie altijd even langslopen! Ik wens iedereen alvast fijne feestdagen en tot
volgend jaar! Groetjes, Kirsten

Help je mee?
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging, zinvolle tijdsbesteding en een manier om bij te dragen aan
een betere school voor je kind(eren)? Dan kunnen wij jou die kans bieden.

Een bijzondere school
Het Volle Leven is weliswaar niet één van de oudste scholen van Den Haag, maar wel één van de meest
bijzondere. Hoe komt dat toch? Als je daar met de ´kenners´ van deze basisschool over praat en er over
leest, springen keer op keer enkele typeringen er uit. Het Volle Leven is de school waarin de
kindgerichte manier van werken centraal staat, de school met creativiteit, de school met dieren in het
groen, de school waar de meeste ouders betrokken zijn. Daarbij spelen de natuur, de dieren en het
tuinieren een grote rol.

Ook jouw bijdrage bepaalt het succes
Onze school drijft op haar medewerkers én op alle vrijwilligers voor school- en groep-specifieke
activiteiten. Denk aan de vrijwilligers die helpen met
•
•
•
•
•

de schoolbibliotheek,
de dierenwei,
het kleine en grote onderhoud van het schoolplein,
luizenpluizen,
de medezeggenschapsraad en ouderraad,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

klassentripjes (bieb, park, etc.),
begeleiding bij knutselmiddagen, sportdagen, sporttoernooien,
de schooltuintjes-les,
schoolreisjes en de werkweek,
decorbouwers,
klassenouders,
remedial teaching,
het bestuur van de vriendenstichting,
kleuterspeelgoed-schoonmaken,
pleinfeest-organisatie,
de schoolband (muzikanten en zangeressen)

en natuurlijk de vrijwilligers die de ouderraad helpen met sinterklaas, kerstdiner, disco, versieringen,
paasontbijt, kleuterrun, zomerfeest, enzovoorts. Vrijwilligers dragen structureel en in grote mate bij aan
het succes van onze school; die betrokkenheid is fantastisch.

Kleine en grote klussen en alles daartussen
Vrijwilligers werken aan kleine klusjes, die relatief weinig tijd kosten en aan grote klussen, waar meer
organisatie voor nodig is. Het maakt niet uit of je nou nauwkeurig en voorzichtig, vastberaden en
doelgericht, ontspannen en geduldig of dynamisch en expressief bent. Ben je goed in plannen maken,
beslissen, aansturen of juist goed in uitvoeren? Ben je misschien bedreven in een ambacht: aannemer,
architect, loodgieter, leerkracht, timmerman, hovenier, accountant, jurist, ingenieur, drukker, manager,
kok, tekstschrijver, marketeer, winkelier, strandtenteigenaar of een andere expertise? Wil jij ook het
beste voor je kind(eren) en voel je je betrokken bij het succes van onze school? Kom dan het
vrijwilligersteam versterken.
Naast een blijvend succesvolle school, levert het je in ieder geval nieuwe sociale contacten, extra tijd
met je kind(eren) en (kinder)dankbaarheid op.
Als je interesse hebt of meer informatie wilt ontvangen, neem dan contact op met de administratie of
mail administratie@hetvolleleven.nl, info@vriendenvanhvl.nl of or@hetvolleleven.nl of kijk voor actuele
informatie op www.hetvolleleven.nl/helpmee

Help jij ook mee?
We zoeken op dit moment:
•

•

•

•

•

Hulp bij de groencommissie
We zoeken tuiniers, timmermannen, schilders en sterke vaders en moeders!
Mail naar info@vriendenvanhvl.nl
Organisator schoolpleinonderhoud
Kun je goed organiseren of ben jij een inkoper of financieel sterk? Wij zoeken ouders voor het
organiseren van het schoolpleinonderhoud!
Mail naar info@vriendenvanhvl.nl
Penningmeester Ouderraad
Ben jij accountant, boekhouder of gewoon goed met centen? Wij zijn op zoek naar een nieuwe
penningmeester.
Mail naar or@hetvolleleven.nl
Penningmeester Vriendenstichting
Ben jij accountant of boekhouder? En lijkt een bestuursfunctie je wel wat? Wij zijn op zoek naar
een penningmeester voor de Vriendenstichting.
Mail naar info@vriendenvanhvl.nl
Ouderraad leden
Help jij deze gezellige club ouders mee met het organiseren van Sinterklaas, Kerst, de
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•

•

kleuterrun, het paasontbijt, de disco, avond4daagse en het zomerfeest?
Mail naar or@hetvolleleven.nl
Commissieleden Vriendenstichting
De vriendenstichting gaat komend jaar weer vol aan de slag om geld op te halen voor
verbeteringen aan school en plein. Wie helpt mee? Bijvoorbeeld met het organiseren van het
Pleinfeest, de pleinraad, in de sponsorcommissie of fondsenwerving. Maar ook evenementorganisatoren, administratieve krachten en tekstschrijvers. Ontwerpers van posters, flyers &
websites. Mail naar info@vriendenvanhvl.nl
Hulpouders
We hebben altijd hulpouders nodig voor allerlei activiteiten! Houd de berichten in de nieuwsflits
in de gaten. Je kan je interesse altijd laten horen op or@hetvolleleven.nl,
administratie@hetvolleleven.nl en info@vriendenvanhvl.nl.

Van de Ouderraad
Kerstversiering
Aanstaande zaterdagochtend (7 december) vanaf 10:00 uur ruimen we de sinterklaasversiering op en
brengen we de school meteen in kerstsfeer. Kerstbomen in elkaar zetten, kerstversiering ophangen,
lampjes, enz. Er is veel werk te doen. Kom alsjeblieft helpen om alle verdiepingen die gezellige
kerstsfeer te geven. Koffie en koek staat klaar! Kom je? Mail dan graag even naar or@hetvolleleven.nl
Vele handen maken licht werk!
Ook willen wij graag de kerstbomen versieren met nieuwe versiering. Wij willen dan ook vragen of ieder
kind van thuis 1 kerstbal of -versiering voor in de boom wil meenemen. We hopen zo weer prachtig
versierde bomen in de school te krijgen. Dus graag vanaf maandag 9 december een kerstbal (met een
hangertje of lintje) meenemen. Let op, de kerstballen gaan niet meer terug naar huis maar zullen
bewaard worden voor volgende jaren op school.

Kerstdiner – donderdag 19 december
Het kerstdiner vindt plaats op donderdagavond 19 december van 17:45 tot 18:45 uur.
• Om 17:30 uur gaan de deuren open en mogen de kinderen naar hun klas.
• Om 17:45 uur beginnen alle groepen met hun diner.
Voor de ouders zijn er op het schoolplein allemaal lekkere drankjes en hapjes te koop. Er kan alleen
contant (en graag zo veel mogelijk gepast) betaald worden.
Om 18:45 uur kunnen de kinderen uit groep 1/2B, groep 2X en de groepen 3 t/m 6 binnen worden
opgehaald. De kleuters kunnen bij de buitendeur van hun klas worden opgehaald. Kinderen uit groep 7
en 8 die alleen naar huis mogen, moeten hiervoor schriftelijk toestemming hebben.
De Ouderraad is nog op zoek naar hulp op donderdag 19 december:
• Vanaf 15:00 uur - ouders die helpen met opbouwen
• Vanaf 17:15 uur - ouders die bij de buitenbar willen staan
• Vanaf 19:00 uur - ouders die helpen met afbouwen
• Ook zoeken we ouders die het leuk vinden om te zingen in een koor vanaf 17:15 uur. Het koor
zingt bij de ingang op het plein en gaat daarna de klassen rond.
Help je mee? Laat het weten via or@hetvolleleven.nl.

Winnende lotnummers Jantje Beton bekend!
Wauw! Leerlingen van 495 basisscholen hebben een mooi bedrag van € 804.474 opgehaald. Dat is een
mega knappe prestatie! Dankzij onze deelname kan Jantje Beton kinderen ondersteunen hun buurt
leuker te maken. Want spelen is niet alleen leuk, het is ook heel belangrijk!
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Op donderdag 28 november is onder toezicht van de notaris de winnaar van de loterij bepaald.
In totaal zijn er 3.616 lotenkopers die een prijs hebben gewonnen. Kijk of jij hebt gewonnen:
https://jantjebeton.nl/ik-wil-helpen/loterij/uitslag-en-prijzen

De Vreedzame School
Aan de hand van het eerste thema van dit schooljaar ‘We horen bij elkaar’, is de basis gelegd voor een
positief klimaat in de groep. Met behulp van de lessen uit het daarop volgend thema ‘We lossen ruzies
zelf op’ hebben de leerlingen geleerd hoe ze conflicten op een vreedzame manier op kunnen lossen.
Tijdens het komende thema is de aandacht gericht op hoe de leerlingen communiceren met anderen.
‘We hebben oor voor elkaar’.
Wat we de leerlingen middels De Vreedzame School leren, is dat ze een stem krijgen en dat ze een
mening mogen hebben. Maar dat de mening van de één niet altijd de mening van de ander is.
Het thema ‘We hebben oor voor elkaar’ leert de leerlingen: als je je verplaatst in de ander, als je luistert
naar de ander, als je belangstelling hebt en open staat voor de ander, dan leer je hoe je met altijd
aanwezige belangstellingen en meningsverschillen om kunt gaan.
In de groepen verhoudt zich dit tot het gebruik van de ‘verteldoos’ bij de kleuters tot
klassenvergaderingen in de
bovenbouw. Dit alles met als
achterliggende doel om goed
naar elkaar te luisteren. Bij de
onderbouw worden ook
kletskaarten ingezet voor
thuis. Zie de afbeeldingen
hiernaast.

Algemeen
Opbrengst bonnenactie Kinderboekenweek
Afgelopen week hebben we boeken mogen kopen n.a.v. de bonnenactie van de Paagman. Veel ouders
hebben hun bonnen ingeleverd en uiteindelijk hebben we voor € 150 boeken kunnen kopen.
Tijdens de Kinderboekenmarkt is € 300 verdiend, hiervoor gaan we na de kerstvakantie boeken kopen.
Voor nu alvast weer nieuw leesplezier met boeken van o.a. Anna Woltz, Rob Ruggenberg en Jozua
Douglas.
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