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Van de Directie
Geachte ouders/verzorgers van Het Volle Leven,
Inmiddels is het al bijna drie weken geleden dat alle scholen gesloten zijn (met uitzondering voor ouders
met kinderen met vitale beroepen).
De scholen blijven dicht tot en met de geplande meivakantie (10 mei 2020). Dat betekent voor onze
school dat wij de kinderen van ouders met een vitaal beroep blijven opvangen.
Wat is er veel gebeurd in de afgelopen twee en halve week! Wat een creatieve en innovatieve
oplossingen zijn er ontstaan om onze leerlingen zo goed mogelijk "vast te houden" en het onderwijs op
afstand te regelen en aan te bieden. En wat een gevoel van trots, waardering en respect roept dat op!
Ik wil de ouders met een vitaal beroep het volgende verzoeken: wanneer uw kind naar school komt, dan
is het de bedoeling dat hij/zij het huiswerkpakket en/of eigen laptop/tablet (indien dit niet mogelijk is de
inloggegevens van Google Teams) meeneemt om die dag het huiswerk op school te kunnen maken. Wij
vangen de leerlingen op in 2 verschillende groepen om tegemoet te komen aan de leeftijds/niveauverschillen en de begeleidingsmogelijkheid van de leerkracht. Wanneer uw kind verschijnselen
van verkoudheid heeft (snotteren/keelpijn/hoesten e.d.), verzoek ik u uw kind(eren) dan thuis te
houden.
Afgelopen week heeft de vergadering van de medezeggenschapsraad online plaatsgevonden. De ouders
waren positief over hoe wij het onderwijs op afstand hebben aangepakt. Veel complimenten! Dit bleek
ook uit vele persoonlijke mailtjes die collega's van ouders al hadden ontvangen. Dank jullie wel!
Wel kwam naar voren dat het voor ouders soms lastig is om de kinderen (tegelijk) te begeleiden en aan
het werk te zetten, naast hun eigen werk. Er zal in deze periode vaker overleg met de
medezeggenschapsraad plaatsvinden, om de lijntjes kort te houden en zaken sneller met elkaar te
bespreken.
Vervolgens nog een opmerking betreffende personeel:
Per 1 april start juf Mylène Plat officieel in groep 1-2E en groep 4C. Zij werkt in groep 1-2E op donderdag
en vrijdag. Op dinsdag en woensdag werkt zij in groep 4C. Juf Jikke en juf Djoeke hadden tijdelijk deze
dagen ingevuld. Verderop in deze nieuwsbrief stelt juf Mylène zich aan u voor. De kinderen van groep
4C zullen online kennismaken met hun nieuwe juf. Met de kinderen van groep 1-2E heeft de ontmoeting
al in de voorgaande weken plaatsgevonden.
Ik wens iedereen een goede week: houd afstand, blijf gezond en zorg voor jezelf en anderen!
Met vriendelijke groet,
Nuriye van Gelderen
Directeur Het Volle Leven
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Even voorstellen
Hallo allemaal,
Misschien kennen sommige van jullie mij nog aangezien ik vorig schooljaar
ook werkzaam ben geweest op Het Volle Leven. Voor degene die mij niet
kennen, stel ik mij kort even voor. Mijn naam is Mylene Plat, ik ben 29 jaar
en ik woon vlakbij school samen met mijn verloofde Maarten en zijn dochter
Charlie. Ik doe nog een deeltijdopleiding Pabo aan de Haagse Hogeschool in
de avonduren. Verder wandel ik graag met mijn hond op het strand.
Vanaf 1 april werk ik de dinsdag en woensdag in groep 4C en de donderdag
en vrijdag in groep 1/2E. Voorlopig zullen jullie misschien filmpjes van mij
voorbij zien komen, maar ik hoop jullie snel in het echt te zien.

Thuisgym
Onze gymjuf Stella maakt heeft al 6 Thuisgym filmpjes gemaakt met superleuke opdrachten om thuis te
doen. En er komen er nog meer! We posten deze filmpjes op de Facebook pagina van school, maar ze
zijn ook via Youtube te zien: https://www.youtube.com/channel/UCvM8no2WsYiqXvcWqmTv_Qw
Abonneer je op haar kanaal om geen enkel filmpje te missen. Hieronder staan linkjes naar de filmpjes
die ze tot nog toe gemaakt heeft.
Thuisgym nr. 1: https://www.youtube.com/watch?v=jJ6MNNG0h1Q&t=8s
Thuisgym nr. 2: https://www.youtube.com/watch?v=kYf10jXbWKU&t=2s
Thuisgym nr. 3: https://www.youtube.com/watch?v=jl9PWA8YKQg
Thuisgym nr. 4: https://www.youtube.com/watch?v=WBo3PUO5bi4
Thuisgym nr. 5: https://www.youtube.com/watch?v=3b3sDcLQN-g
Thuisgym nr. 6 https://www.youtube.com/watch?v=Q0LO63taAcc

Ook leuk om te bekijken is het Youtube kanaal van DHS Gymles voor thuis:
https://www.youtube.com/channel/UCa8qujVH_ooYSuD4mqQYExg

2

