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Agenda 
Belangrijke data 

vr 19.03.2021 t/m vr 26.03.2021  Inschrijven rapportgesprekken – groep 3 t/m 8 

ma 29.03.2021 & di 30.03.2021  Rapportgesprekken – groep 3 t/m 8 

wo 31.03.2021    Paasontbijt 

do 01.04.2021    Studiedag – alle leerlingen vrij  

vr 02.04.2021 t/m ma 05.04.2021  Paasweekeinde – school gesloten 

vr 16.04.2021    Fietsexamen – groep 7 

Van de Directie 
Inschrijven rapportgesprekken groep 3-8 
Op dinsdag 29 en woensdag 30 maart vinden in principe de rapportgesprekken plaats. Er zijn 

leerkrachten die aangegeven hebben de gesprekken over meer dagen te willen verspreiden. U kunt zich 

vanaf vrijdag 19 maart t/m vrijdag 26 maart inschrijven voor die gesprekken via Social Schools. 

Inschrijven gaat via de knop Administratie. Via deze link vindt u een korte uitleg: 

https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360002603532-Administratie  

Ziekte, quarantaine of afwezigheid leerkrachten 
Eerder hebben we aangegeven dat bij ziekte, quarantaine of om andere redenen van afwezigheid van de 

leerkracht het voor kan komen dat wij klassen naar huis moeten sturen. Helaas hebben wij afgelopen 

week i.v.m. het testen van beide leerkrachten noodgedwongen een groep een aantal dagen niet op 

school kunnen ontvangen. 

Naast het lerarentekort speelt nu vooral mee dat wij i.v.m. de covid-19 maatregelen geen klassen 

mogen verdelen en wij ook niet een leerkracht uit een andere klas in mogen 

laten vallen omdat wij zoveel mogelijk cohorten gescheiden moeten houden. 

Geslaagd! 

We zijn erg blij u te kunnen laten weten dat in de afgelopen periode meester 

Michiel Rietveld (groep 6A), juf Sam Hemstra (groep 5A) en juf Floor Nikamp 

(groep 7A) geslaagd zijn voor het leraarschap. 

Protocol brengen en halen 
We willen alle ouders complimenteren met het zich aan de regels houden van 

het brengen en halen zoals het dragen van een neus-en mondmasker en het 

volgen van het eenrichtingsverkeer. Het is fijn om te zien dat er respectvol gereageerd wordt op de 

aanwijzingen van de kinderen en de teamleden in de oranje hesjes. 

  

http://www.hetvolleleven.nl/
https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360002603532-Administratie
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Lichtkrant 
In de hal is de lichtkrant in gebruik genomen. Wekelijks zullen daar 

agendapunten, leuke weetjes en foto’s op te zien zijn. De lichtkrant is alleen 

te zien voor personen die daar voorbijkomen. We hopen dan ook dat we u op 

korte termijn weer mogen verwelkomen. De kinderen genieten er in elk geval 

al van. Zij herkennen schoolgenoten, collega’s en werkjes uit de klas. 

Bijenkasten beschadigd 
Helaas bereikte ons het treurige bericht dat de bijenkasten, die sinds het voorjaar van 2019 bij de 

schooltuinen staan, zijn beschadigd. De bijenkasten zijn 

waarschijnlijk zaterdagavond 6 maart of zondagochtend 7 maart 

vroeg ten prooi gevallen aan vandalen. De behuizing van het 

Scheveningse bijenvolk is vernield. Of het bijenvolk de aanval zal 

overleven is nog niet zeker. Via lokale en sociale media heeft u 

hier waarschijnlijk al kennis van genomen. De bijen zijn 

noodzakelijk voor de bestuiving van de gewassen, die onze 

kinderen zaaien in de schooltuin.  

Doneeractie  
Maar er is ook goed nieuws!! Er werd een doneeractie gestart om de vernielde bijenkasten te herstellen 

en te beschermen. Binnen drie uur was het streefbedrag al ruim 

bereikt. Van het opgehaalde geld zal o.a. een stevig hek met een afdak 

om de kasten heen geplaatst worden. Mochten de bijenvolken het niet 

hebben overleefd, dan zullen er nieuwe worden aangeschaft.  

Vandaag werd op feestelijke wijze het tot nog toe opgehaalde bedrag 

(ruim € 3.200) aan imker Nina Moerdijk overhandigd. Het lied “Red de 

bij” van Kinderen voor Kinderen werd gezongen en ze kreeg een map 

vol met bijen tekeningen en kunstwerken gemaakt door leerlingen.   

Wilt u ook nog doneren? Dat kan nog t/m aanstaande zondag 21 maart 

op www.doneeractie.nl/bijen-en-bijenkast   

 

  

https://www.doneeractie.nl/bijen-en-bijenkast-bij-basischool-het-volle-leven/-50837
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Burgemeester Jan van Zanen 

Vorige week ontving Rubi een persoonlijke en handgeschreven brief van onze burgemeester. Hij uitte 

zijn afkeer over het zinloze vernielen van de bijenkasten en wilde zijn persoonlijke blijk van medeleven 

kenbaar maken. Uiteraard werd dit erg gewaardeerd door onze imker Nina, het team en de Groenraad.  

Rubi heeft de burgemeester hier hartelijk voor bedankt en uitgenodigd om een keer een kijkje op onze 

prachtige school te komen nemen. Hierop is positief gereageerd. We wachten een definitieve datum af. 

Schoolzwemmen, fietsexamen en culturele uitstapjes 
Vanaf aanstaande maandag 22 maart gaan de zwemlessen voor de groepen 5 weer door. Wij zijn daar 

erg blij mee. Dat zorgt voor meer veiligheid als het straks weer warmer wordt en kinderen ook een 

verfrissende duik willen nemen.  

Ook de praktijk fietsexamens van Veilig Verkeer Nederland gaan door. Op vrijdag 16 april zijn onze 

groepen 7 aan de beurt. De kinderen uit groep 8 hebben dan ook een eventuele herkansing.  

Mondjesmaat gaan ook sommige culturele uitstapjes door. Dat geldt in dit geval voor de groepen 4. Zij 

bezoeken De Tempel, afdeling Den Haag afdeling archeologie. Dit valt niet onder de musea, vandaar dat 

schoolklassen welkom zijn voor een corona-veilige les. 

Dieren en Tuinen 

Ali Knip 
Ouders van leerlingen uit groep 6C hebben onlangs spontaan een inzameling gehouden voor de kosten 

van de castratie van Ali Knip, een van onze nieuwe konijntjes.  Wat was het geval? Na de lange 

logeerpartij bij Storm Dekker thuis bleek het meisje bij terugkomst in de dierenwei toch een jongetje te 

zijn, waardoor hij niet langer op school zou kunnen blijven. Hij zou namelijk alle vrouwtjes zwanger 

maken en daar zitten we natuurlijk niet op te wachten want er zijn al konijntjes genoeg op de wereld en 

onze hokken zitten vol. Ali Knip herstelt intussen goed van de ingreep en de rekening van de dierenarts 

(€ 127) is ook weer betaald. Dank lieve ouders en kinderen voor deze sympathieke actie! 

Groenraad 
Kijk voor Groenraad nieuws op www.groenraad.nl. Hier vindt u de laatste update over de schooltuintjes, 

de dierenwei en klussen waarbij we uw hulp goed kunnen gebruiken. 

 

 

 

http://www.groenraad.nl/

