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Belangrijke data
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14.09.2020
15.09.2020
14.09.2020 t/m vr 18.09.2020
30.09.2020
07.10.2020
13.10.2020
13.10.2020
13.10.2020

Studiedag – alle leerlingen vrij
Prinsjesdag – school gesloten
SCHOOL op SEEF Schoolbrengweek
Start Kinderboekenweek
Boekenmarkt – Einde Kinderboekenweek
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
Handbaltoernooi – groepen 7 & 8

Van de Directie
Beste ouders en/of verzorgers van de kinderen,
Hierbij ontvangt u weer een Nieuwsflits met informatie over de school. Inmiddels zijn de kinderen weer
gewend aan het schoolritme en hopelijk geldt dat voor u ook.
Het brengen en halen blijft anders dan anders i.v.m. de coronaregels op school en op het schoolplein.
Wij zetten de aangepaste schooltijden nog een keer voor u op een rijtje.

Aangepaste schooltijden
Brengen:
• Ouders van de groepen 3/4 mogen ‘s ochtends op z’n vroegst om 08:30u het schoolplein betreden.
• Ouders van de groepen 1/2 mogen ‘s ochtends op z’n vroegst om 08:40u het schoolplein betreden,
tenzij zij hun kind uit groep 3/4 al hebben gebracht.
Halen:
• Ouders van de groepen 3/4 mogen ‘s middags op z’n vroegst om 15:00u het schoolplein betreden.
• Ouders van de groepen 1/2 mogen ‘s middags op z’n vroegst om 15:05u het schoolplein betreden,
tenzij zij hun kind uit groep 3/4 al hebben opgehaald.
Kom alstublieft niet eerder dan nodig, zodat er geen opstopping van mensen ontstaat bij de hekken. En
houdt u aan de anderhalve meter maatregel.
Verder willen we u vragen niet te roken bij de hekken. Zo voorkomen we dat kinderen door de rook
heen moeten lopen.

Corona gerelateerde afwezigheid van leerkrachten
In de afgelopen week hebben ook leerkrachten zich moeten laten testen bij lichte
verkoudheidsklachten. Helaas kan er door de GGD niet direct getest worden. Dit betekent dat
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leerkrachten bij klachten thuis moeten blijven totdat zij getest zijn én de uitslag binnen is. We hopen op
voorrang bij het testen voor de onderwijssector. Uiteraard proberen we zoveel mogelijk met elkaar
groepen op te vangen. Zeker de eerste dag. Het kan echter zijn dat we toch een keer noodgedwongen
een groep naar huis moeten sturen.

Corona gerelateerde klachten en quarantaine van kinderen
Als een leerling (lichte) Corona gerelateerde klachten heeft of als een leerling in quarantaine moet, blijft
hij/zij thuis. Het is de bedoeling dat deze leerling de werkboeken ophaalt (of bijvoorbeeld laat bezorgen
door een medeleerling). Via Teams kan de leerling dan de lessen in de klas thuis volgen.
In de bijlage treft u twee handige beslisbomen aan. Hier kunt u zien of en wanneer een kind nu wel of
niet naar school mag komen.

Uitstapjes en corona
Aan het einde van vorig schooljaar waren er geen uitjes meer toegestaan (zoals naar musea,
bibliotheek). Dat kan dit jaar wel weer, ook met hulpouders. Hulpouders wachten dan buiten op het
plein. Bij de uitjes moeten de Corona-regels worden gehandhaafd. Indien het uitje met de bus is,
moeten de regels worden nageleefd die ook in het OV gelden.
De leerkrachten zullen wat vaker foto’s delen via MSI om u een beeld te geven van wat de kinderen
allemaal doen op school of tijdens een uitstapje.

Formatie
Per 1 november a.s. nemen we afscheid van Robin Moolenaar. I.v.m. haar vertrek is de formatie
aangepast. Ouders van de betreffende groepen zijn eerder deze week hiervan op de hoogte gebracht.
Merel Klaassen-Koppelman komt ons team versterken. De veranderingen zijn als volgt:
•
•
•
•
•

Groep 4A: Stephanie Plat fulltime
Groep 7B: Annelies Struijk op ma, di, wo en Merel Klaassen-Koppelman op wo, do en vr
Groep 8A: Silvia van Eijck op wo
Groep 4C: Floor Nikamp op di
Groep 7A: Floor Nikamp op ma

Nieuwbouw
Op 28 september wordt er gestart met de bouw van een extra lokaal op de tweede verdieping. De
oplevering vindt plaats rond 18 december.
De uitvoering valt samen met het geven van onderwijs en daarom zal de aannemer veel afstemmen met
de school.
Materialen en materieel wordt zoveel mogelijk voor of na de lestijden aan- en afgevoerd.
Om die reden zijn de werktijden van de aannemer op werkdagen tussen 6:30 uur (voor aanvoer
materiaal) en 1:.00 uur. Behoudens specifieke activiteiten (mogelijk zal er enige sloop op een zaterdag
worden uitgevoerd), zal er niet in de weekenden gewerkt worden.
Door de Haagse Scholen wordt er bouwtoezicht ingezet om de uitvoering en de afspraken te
controleren en bewaken.
Omdat er een steiger geplaatst gaat worden voor de eerste twee kleuterlokalen veranderen de
looproutes. Vanaf dat moment komen er dan ook weer breng- en haal plekken voor de kleutergroepen
op het schoolplein. We informeren u hier zo spoedig mogelijk over.
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Nieuwe situatie Het Volle Leven tweede verdieping
Het rode deel is wat erbij komt gezien vanuit de entree zijde van de school.

Wat erbij komt gezien vanuit de Rijslag

Bericht namens de MR 2020-2021
De Medezeggenschapsraad (kortweg de MR) bestaat dit jaar uit 5 ouders en 5 leerkrachten:
Ouders: Cilly van Alphen (moeder van Mats 4A en Noud 1/2A), Merel van Eijken (moeder van Fiene 8A,
Ties 6B, Isa 3A en Mauk 3A), Jonas Rosenstok (vader van Febe 5C), Adrienne de Beer (moeder van
Maurick 4C) en Stijn Roos (vader van Evan 6C).
Leerkrachten: Maartje Verberne (2X), Veronica Groenewegen (1/2 B), Angélique Jansen (4B), Annelies
Struijk (7B) en Yvonne van Haren (1/2 C & D).
Door het aftreden van de voorzitter en secretaris aan het einde van vorig schooljaar, was het eerste
punt van onze vergadering het kiezen van een nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester.
Hieronder een overzicht wie welke functie gaat bekleden.
Angelique Jansen - voorzitter, Jonas Rosenstok - vicevoorzitter, Adrienne de Beer - secretaris, Yvonne
van Haren - penningmeester.
De MR komt gemiddeld eens per zes weken bijeen op de Rijslag om te vergaderen. Tijdens de
vergadering komen diverse zaken aan bod die betrekking hebben op de school. Dit kan gaan over de
nieuwbouw, sanitaire voorzieningen, het aannemen van leerkrachten, financiële kwesties,
groepsindelingen en ga zo maar even door. Ook wordt er wel eens tijd ingeruimd voor een cursus of
discussie ter verbetering van de professionaliteit of voor een gastspreker die toelichting geeft over een
te behandelen onderwerp. De MR heeft een belangrijke invloed op beslissingen die een school maakt.
De MR heeft in bepaalde zaken instemmingsrecht, in andere zaken bestaat adviesrecht. De MR kan een
op handen zijnde besluit van de schoolleiding ter discussie stellen, om vervolgens samen te zoeken naar
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een mogelijk alternatief. De MR vormt zo een brug tussen leerkrachten en schoolleiding of bestuur en
tussen ouders en school. Verder blijft de MR nauw de ontwikkelingen volgen die zich op school
voordoen en stelt zich op de hoogte van plannen die het bestuur De Haagse Scholen heeft.
Heeft u een vraag of punt voor onze vergadering, kunt u dit mailen naar MR@hetvolleleven.nl.

SCHOOL op SEEF Schoolbrengweek
In de week van 14 t/m 18 september vindt de SCHOOL op SEEF Schoolbrengweek plaats. De kinderen
hebben hierover vorige week informatie mee naar huis gekregen. Wij roepen iedereen op om deze
week zo veel mogelijk lopend of fietsend naar school te gaan.

Margedag en Prinsjesdag
Maandag 14 september is het een margedag voor alle kinderen; de leerkrachten hebben dan een
studiedag en op dinsdag 15 september is het Prinsjesdag en is de school gesloten.
We wensen u een zonnig lang weekend en tot woensdag.
Vriendelijke groet,
Rubi Hendriks
Interim directeur

Van de Administratie
Ooievaarspas
Heeft uw kind een Ooievaarspas dan willen wij u vragen deze te laten scannen bij de administratie.

NAW-gegevens
Het is belangrijk dat wij over uw actuele gegevens beschikken. Heeft u een nieuw telefoonnummer of
bent u verhuisd? Dan vragen wij u de wijzigingen door te geven aan de administratie via 070-3558454 of
administratie@hetvolleleven.nl.

Gezocht: hulp in de schoolbibliotheek
Lezen is leuk! En hoe fijn is het dat we een eigen bibliotheek op school hebben. Het zou nog mooier zijn
als de bibliotheek elke dag open is. Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar hulpouders voor de
schoolbibliotheek.
Wat is er te doen in de schoolbibliotheek?
Ouders kunnen zich aanmelden om een dagdeel in de week of om de week in de bibliotheek aanwezig
te zijn om leerlingen boeken te laten lenen.
We hebben m.n. nog hulp nodig op dinsdagmiddag en woensdagochtend.
Als u liever niet vast zit aan een bepaald dagdeel, dan kunt u er ook voor kiezen om zich aan te melden
voor wat sporadische klussen die gedaan moeten worden in de bieb. Dan kan het gaan om het invoeren
van nieuwe boeken in het computersysteem, boeken kaften of biebkaarten voor leerlingen in orde
maken.
We horen het graag als u interesse hebt.
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