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Agenda 
Belangrijke data 

vr 19.02.2021    Studiedag – alle leerlingen vrij  

ma 22.02.2021 t/m vr 26.02.2021  Voorjaarsvakantie – school gesloten 

Van de Directie 
Beste ouders,  

Vorige week dinsdag werd de school dan eindelijk weer heropend voor alle kinderen. Wat fijn om weer 

fysiek aan de kinderen les te geven. We genieten daar allemaal van. De nieuwe coronamaatregelen in en 

om de school worden goed nageleefd. Het brengen en halen van de kinderen verloopt steeds beter en 

de ouders van de kinderen uit de groepen 1/2, groep 2X en groepen 3 (alleen 's middags) houden zich 

over het algemeen goed aan het eenrichtingsverkeer en het verplicht dragen van een neus-

mondmasker.   

We zijn voortdurend alert en moeten soms direct maatregelen nemen zodra er een leerkracht getest 

moet worden en er geen vervanging is. Of zoals deze week er een groep in quarantaine moet. Dat 

betekent dat wij op elk moment u via Social Schools een bericht kunnen sturen over extra maatregelen 

m.b.t. een situatie in de klas of school. We vragen u dan ook met klem regelmatig uw berichten te 

checken. 

Update ziekte Nuriye van Gelderen 
In overleg met het bestuur van DHS, de bovenschoolse directeur Theo Kosterink en Nuriye is besloten 

dat Nuriye ook na haar herstel niet zal terugkeren als directeur van Het Volle Leven. Theo heeft dit op 25 

januari aan de MR medegedeeld en vorige week is dit ook aan de teamleden bekend gemaakt.   

Voorlopig blijft Rubi Hendriks als interim-directeur aan en zij zal in eerste instantie adjunct-directeur 

Maaico van Velzen inwerken.  

Compliment van de Inspectie m.b.t. onze zorg 
In de afgelopen maand heeft de Inspectie een onderzoek gedaan naar het samenwerkingsverband met 

SPPOH (Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden). In het kader hiervan werden er een aantal 

scholen, waarmee SPPOH samenwerkt, bezocht. Onze school werd hiervoor ook uitgekozen. Het 

onderzoek richtte zich op de samenwerking met SPPOH en hoe wij op school onze basiszorg hebben 

ingericht. Onze IB-ers Yvonne en Marianne hebben hiervoor een presentatie verzorgd en zijn in gesprek 

gegaan over een tweetal dossiers. Daarnaast is er ook een gesprek geweest met de inspectie, IB-ers, 

leerkrachten en directie. 

Dit bezoek was niet oordelend van aard omdat het ging over SPPOH. Wel was er na afloop een 

terugkoppeling. Deze terugkoppeling was positief en we kregen met name een compliment dat de 

basiszorg op onze school goed geregeld is.  Dit compliment komt vooral Yvonne, Marianne en het team 
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ten goede. Zij zijn het die zich elke dag weer extra inzetten om alle kinderen specifieke aandacht te 

geven afgestemd op de individuele leerbehoeften. 

Rapporten groepen 3 t/m 8 
Op vrijdag 26 maart krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 hun eerste rapport mee naar huis. Op 

maandag 29 en dinsdag 30 maart zijn er rapportgesprekken. Via Social Schools kunt u zich hiervoor 

inschrijven. Op dinsdagavond is er een extra gelegenheid tot inschrijven voor de gesprekken. De 

gesprekken vinden vooralsnog digitaal plaats. De uitnodiging ontvangt u ook via Social Schools. 

Social Schools 

U heeft op 15 februari een uitnodiging per e-mail gekregen om Social Schools in gebruik te nemen. 

Inmiddels hebben de ouders van 60% van de leerlingen, dat al gedaan. Wanneer u geen uitnodiging met 

koppelcode gekregen heeft, stuurt u dan zo snel mogelijk een mail naar administratie@hetvolleleven.nl. 

Wij zullen u een nieuwe uitnodiging sturen. Vanaf 22 februari zal alle communicatie via Social Schools 

verlopen.  

Wanneer er maar één mailadres bij ons bekend is, zal er ook maar één ouder aan een leerling gekoppeld 

worden. Als meerdere ouders een account willen hebben voor Social Schools, hebben wij ook meerdere 

e-mailadressen nodig. 

We wensen alle ouders en kinderen een fijne voorjaarsvakantie. En we hopen dat jullie allemaal gezond 

blijven. Tot maandagochtend 1 maart! 

Ander schoolnieuws 
Thema KUNST- Face This 
In het kader van ons jaarlijkse, schoolbrede kunstproject zal 

Het Volle Leven dit jaar samenwerken met stichting Face This. 

Alle leerlingen gaan i.s.m. deze stichting met zelfgemaakte 

tekeningen een uniek T-shirt ontwerpen. Dit T-shirt zal ook 

een tekening bevatten van Ayu, een tienjarige meisje 

woonachtig op het Indonesische eiland Lombok. De 

opbrengst van het shirt gaat naar de school van Ayu, dat in 

2018 door een zware aardbeving getroffen werd.  

T-shirt ontwerpen 

Tijdens het kunstproject van Het Volle Leven krijgen onze leerlingen een mogelijkheid om een heus Face 

This T-shirt te ontwerpen ‘samen’ met Ayu. Iedere leerling zal in de klas gevraagd worden om een 

tekening van hun eigen gezicht te maken. Vervolgens zullen de designers van Face This hier unieke Face 

This T-shirts van ontwerpen. Hierin zal ook een tekening van Ayu verwerkt worden! 

9 verschillende T-shirts 

In totaal worden er 9 T-shirts ontworpen, waarbij iedere groep zijn eigen ontwerp krijgt. Alle tekeningen 

die door groep 8’ers gemaakt worden, komen in het T-shirt van groep 8 terecht, de tekeningen die 

groep 7 leerlingen maken worden, komen weer in een ander T-shirt verwerkt, enzovoorts. De kleuters 

worden in twee groepen verdeeld, waarbij in de ene groep drie kleuterklassen zitten en in de andere 

groep vier kleuterklassen.  

Aardbeving 

De opbrengst van het T-shirt komt ten goede aan de renovatie van het schooltje van Ayu op Lombok, 

Indonesië. Met het T-shirt dat uw kind ontwerpt, draagt hij/zij letterlijk bij aan de renovatie van Ayu’s 
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school. In 2018 werd het Indonesische eiland Lombok getroffen door één van de zwaarste aardbevingen 

uit de geschiedenis van dit eiland. Honderden mensen kwamen om en vele duizenden gebouwen gingen 

tegen de vlakte. Zo ook het schooltje van Ayu. De 259 leerlingen krijgen daar nu les in tenten en 

noodgebouwen. Maar met de opbrengst van ons schoolproject hoopt Face This straks eindelijk het 

schoolgebouw te kunnen renoveren.  

Ayu  

Vóórdat uw kinderen aan hun tekening gaan beginnen, krijgen zij een korte video over Ayu te zien: 

https://www.youtube.com/watch?v=JXc5ZgiGKIw. In deze film legt Ayu uit hoe het voelt om midden in 

een aardbeving te zitten. Maar we zien haar ook op haar favoriete plek: de pier van het badplaatsje 

waar ze woont. En hoe die plek haar inspireerde bij het maken van de tekening waar uiteindelijk een 

Face This T-shirt van ontworpen is.  

T-shirt 

Het T-shirt van uw kind zal vanaf 12 april in de webshop van Face This te koop aangeboden worden. 

Wanneer de shirts van de leerlingen 900x verkocht worden, kan meteen met de renovatie gestart 

worden. De shirts kunnen tot en met 19 mei voor de speciale actieprijs van € 19,95 gekocht worden. 

Daarna zal het T-shirt tegen de normale prijs van € 29,95 aangeboden gaan worden. 

Algemeen 

VakantiepasClub voorjaarsvakantie 

Een winterbootcamp, een speurtocht, bosbingo, of een voorjaarsvaartje met het gezin: voor de leden 

van de VakantiepasClub is er van alles te doen deze voorjaarsvakantie! Ze krijgen een digitale 

nieuwsbrief met activiteiten en kortingsbonnen.  

Er zijn ook activiteiten afgelast, maar daar heeft de VakantiepasClub een oplossing voor bedacht: een 

overzicht van allerlei activiteiten om in en om het huis te doen. Binnenkijken in diverse musea, een 

discodansje leren, tips voor een bootcamp, verhalen luisteren, dieren bespieden, knutselen, de website 

staat er vol mee. 

Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JXc5ZgiGKIw
https://facethis.org/
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