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22.03.2020
10:00-11:30u
23.03.2020 t/m vr 27.03.2020
02.04.2020
17:30-19:00u
08.04.2020
08.04.2020
start: 13:30u
09.04.2020
10.04.2020 t/m ma 13.04.2020

Kleuterrun in Westbroekpark
Werkweek – groep 8
Ouderavond
Paasontbijt
Korfbaltoernooi – groep 3 t/m 8 (bij KVS)
Studiedag – alle leerlingen vrij
Paasweekeinde – school gesloten

Van de Directie
Geachte ouders/verzorgers van Het Volle Leven,
In deze tijd waarin inclusief/passend onderwijs aan de orde is en veel kinderen met allergieën en
gezondheidsproblemen de basisscholen bezoeken, hebben wij nog wel eens met calamiteiten op dit vlak
te maken. De veiligheid en de gezondheid van onze leerlingen staat voorop! Daarom is het ontzettend
belangrijk om u als ouder goed te informeren over wat u van ons als school kan en mag verwachten.
Hiervoor volgt de school de richtlijnen van de Stichting De Haagse Scholen.
De wet BIG is bedoeld voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en geldt als zodanig niet voor
onderwijspersoneel. Onderwijspersoneel valt niet onder de wet BIG. Deze wet geldt alleen voor
medische en paramedische beroepen. Soms worden schoolmedewerkers betrokken bij de zorg rond een
ziek kind en worden daarmee partners in de zorg. Schoolmedewerkers begeven zich dan (medisch
handelen) op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. Met het oog op de gezondheid van het
kind is het van groot belang dat de medewerkers in dergelijke situaties zorgvuldig handelen. Alleen in
levensbedreigende situaties zal een medewerker van Het Volle Leven een handeling verrichten. Het zal
duidelijk zijn dat ouders voor zo`n ingrijpende handeling toestemming moeten geven. Zonder
toestemming van de ouders kunnen medewerkers van de school niets doen. Gezien de impact van deze
medische handelingen, vraagt de school schriftelijke toestemming van ouders.
Tijdens het kerstdiner heeft zich een ernstige calamiteit afgespeeld op HVL. Deze situatie kwam voort uit
een allergie voor noten. Tijdens het diner heeft een van onze leerlingen iets gegeten waar
hazelnootpasta in zat. Hierdoor kreeg dit kind een allergische reactie die anafylaxie wordt genoemd. Dit
leverde een best gevaarlijke situatie op. Gelukkig is het allemaal goed gekomen, maar het heeft wel veel
impact gehad op het kind, de ouders en alle andere betrokkenen.
Om de kans op een allergische reactie zo klein mogelijk te maken, hebben wij wat afspraken gemaakt
rondom traktaties in de klas en vieringen zoals kerstdiner en andere momenten waarop gegeten wordt
binnen en buiten de school. Eén van de afspraken is dat de kinderen met een ernstige allergie een eigen
‘traktatietrommeltje’ hebben, waaruit zij iets mogen pakken als er getrakteerd wordt in de klas.
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Dezelfde afspraak geldt voor kinderen die zaken niet mogen eten vanuit geloofsovertuiging. Ouders van
de kinderen die dit betreft, worden hierover door de leerkrachten persoonlijk benaderd. Als advies
geven wij aan ouders mee om voor kinderen die te maken hebben met een ernstige allergie, om voor
hun kind een eigen bordje te maken met eten tijdens kerstdiners etc. om de risico’s van een allergische
reactie zo veel mogelijk uit te sluiten. Een andere afspraak die is gemaakt, is dat ouders van kinderen die
allergisch zijn altijd aanwezig zullen zijn bij vieringen/uitjes waarbij gegeten wordt, zoals het kerstdiner
en schoolreisjes.
Wij willen dat alle kinderen binnen onze school veilig zijn en dat wij dit soort risico’s zo veel mogelijk
beperken. Hiervoor hebben wij uw hulp en medewerking nodig. Deze informatie zal tevens opgenomen
worden in de schoolgids en worden gedeeld met nieuwe ouders.
Heeft u interesse in ons protocol rondom medisch handelen? Dit protocol kunt u vinden op onze site.
Onze protocollen worden periodiek bekeken en krijgen, wanneer nodig, een update. Indien u vragen
heeft dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind en bij de intern begeleiders.

VERLOF AANVRAGEN: vakantieverlof of verlof vanwege gewichtige omstandigheden
Er is soms vraag naar verlof (aansluitend) vlak voor of na een vakantieperiode. Vanuit de leerplichtwet
zijn er kaders van waaruit de school moet werken.
Wij verzoeken ouders van kinderen die leerplichtig zijn (vanaf 5 jaar) zich te houden aan de
vakantieperiodes die zijn vastgesteld in de jaarkalender van de school. Vrij of extra verlof opnemen voor
de vakantie, het verlengen van een vakantie of een korte vakantie tussendoor mag niet, mits het
gewichtige omstandigheden (artikel 11 lid g van de Leerplichtwet) betreft. Gewichtige omstandigheden
zijn uitzonderlijke omstandigheden buiten de wil van ouders en/of leerling om, waardoor de leerling de
school niet kan bezoeken.
Namens het team van Het Volle Leven verzoek ik u hiermee rekening te houden.
Met vriendelijke groet,
Nuriye van Gelderen
Directeur Het Volle Leven

Van de Ouderraad
Kleuterrun – zondag 22 maart 2020
De kleuterrun is een heuse traditie geworden. Daarom organiseert de ouderraad ook dit jaar weer een 1
km-loop in het Westbroekpark op zondag 22 maart 2020 tussen 10:00 en 11:30 uur. Speciaal voor onze
kleuters, dus alleen voor de groepen 0, 1 en 2. Ouders en begeleiders mogen aanmoedigen of mee
rennen met de 1 km. Alleen mee rennende en aangemelde kleuters hebben recht op een beloning na
afloop. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar er is slechts plek voor maximaal 120 kleuters, schrijf je
dus snel in.
Doe je mee? Meld je dan gauw aan via www.hetvolleleven.nl/kleuterrun. De kinderen krijgen tijdens het
evenement een schoolshirtje (te leen), een echt startnummer inclusief veiligheidsspelden en na afloop
een beloning. We verzamelen bij de speeltuin waar je ook je jassen/tassen kunt achterlaten, je
klasgenoten kunt ontmoeten, koffie, limo en een gezonde snack kunt krijgen.
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Algemeen
5 mei-kinderlezing
Onze groepen 7 hebben meegedaan aan de schrijfen voordrachtwedstrijd voor de 5 mei-kinderlezing
van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De verhalen
zijn gelezen door een jury en de vijf finalisten (Isabel
Peereboom Voller, Josephine Sombekke, Lisa de
Zwart, Mily Al-Azzazi en Nola Magermans) mochten
afgelopen zaterdag hun verhaal voordragen voor
publiek. Mily is uiteindelijk uitgeroepen tot winnaar.
Zij mag op 5 mei tijdens de tv-uitzending van de
Nationale Viering Bevrijding, waarin ook de Duitse
bondskanselier Angela Merkel spreekt, haar verhaal
voorlezen. GEFELICTEERD MILY!

KIK-Dit ben ik!
Op SBO Het Mozaïek in het Statenkwartier start in het voorjaar een training KIK-Dit ben ik!. Deze
training is voor kinderen vanaf groep 2 t/m 8 en heeft als doel om de sociale vaardigheden en de
weerbaarheid te vergroten. Met de oudere kinderen wordt ook gewerkt aan de
presentatievaardigheden. Het is een fijne training voor kinderen die te maken hebben met pesterijen of
heel verlegen zijn. Inschrijven kunnen ouders zelf doen op de website www.kikditbenik.nl. In de
bijgevoegde folder leest u meer over de training. Het vervoer dienen ouders zelf te regelen.

Diep leren thema: Kunst
De aankomende weken wordt op de hele school gewerkt aan het thema kunst. In de klassen wordt met
verschillende kunststromingen gewerkt en zal het diep leren worden gestimuleerd. Dit doen we door de
leerlingen zelf een onderzoeksvraag te laten opstellen en onderzoek te laten doen naar de antwoorden.
Aan dit thema hebben we de organisatie Face This gekoppeld. Zij zijn een organisatie die geld inzamelt
om scholen op te bouwen op de Indonesische eilanden Lombok en Flores. Een aantal jaar geleden zijn
deze eilanden getroffen door aardbevingen. Face This laat leerlingen tekeningen maken die door
kunstenaars bewerkt worden en uiteindelijk op T-shirts gedrukt
worden. Deze T-shirts worden online verkocht en de opbrengst
gaat naar de scholen in Indonesië.
Tijdens het thema wordt contact gelegd met scholen in
Indonesië. Op deze manier willen we de leerlingen bewust
maken van de wereld om hen heen en hen tot een wereldburger
op te laten groeien.
Door samen te werken met deze organisatie kunnen wij als
school een bijdragen leveren aan de wederopbouw van de
scholen in Indonesië. Op donderdagavond 2 april wordt een
ouderavond georganiseerd waarbij u van harte welkom bent om
te kijken naar de opgedane kennis tijdens het diep leren, naar de
kunstwerken van de leerlingen en eventueel een bijdrage te
leveren aan het goede doel door de gemaakte kunstwerken te
(ver)kopen.
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Dieren & Natuur
Kippetjes
Onze schoolkippetjes mogen weer met een gerust hart buiten de ren loslopen. De ophokplicht die
vanuit de overheid wordt opgelegd wanneer elders in het land volgelgriep heerst, geldt enkel voor
commerciële hoenderbedrijven.

Potaarde
We zijn tussen de bedrijven door alweer heerlijk bezig met tuinieren in potten en bakken op het plein.
De kinderen helpen graag mee om de boel op te fleuren. Heb je thuis misschien een zak aarde over,
neem deze dan graag mee naar school. Dat gebruiken we ook om stekjes te potten, dat scheelt de juffen
en conciërges een hoop gesjouw! Alvast bedankt!

Pleinfeestje – opbrengst
Dankzij jullie was het PleinFeestje een gigantisch succes! We hebben gedanst, gezongen en de liefde
gevierd. Liefde voor elkaar, maar ook de liefde voor onze kinderen. Zij zijn de toekomst, en het is
fantastisch dat we onze krachten voor hen bundelen. Daarvoor vele malen hulde!
Nu is het tijd om de totale opbrengst met jullie te delen ...
We hebben maar liefst € 2.668,61 opgehaald! Een fantastisch resultaat
wat volledig ten goede komt van ons prachtige schoolplein.
Als organisatie genieten we nog even na, maar kijken we stiekem ook uit
naar volgend jaar: PleinFeestje nr. 5 oftewel het 1e PleinFeestje lustrum!
See you there 😉 …

4

