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Nieuwsflits 15 - 8 april 2021 

Agenda 

• vr 16.04.2021: Fietsexamen – groep 7 

• di 20.04.2021 t/m do 22.04.2021: Eindtoets groep 8 

• vr 23.04.2021: Juffen- en meestersdag / Koningsspelen 

• ma 26.04.2021 t/m vr 07.05.2021: Meivakantie  - school gesloten 

• do 13.05.2021 t/m vr 14.05.2021: Hemelvaart  - school gesloten 

Van de Directie 

Paasontbijt 
Wat was het een vrolijk gezicht vorige week om alle kinderen met hun mooi versierde ontbijtdozen 

op school te verwelkomen. Het paasontbijt kon op deze manier echt weer feestelijk gevierd worden. 

In alle klassen waren de tafels prachtig versierd. We hebben samen met de kinderen genoten van 

het paasontbijt en de leuke bijbehorende activiteiten. Dank aan alle ouders voor het vullen van de 

dozen! 
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Sneltesten voor onderwijspersoneel 
We zijn blij u te kunnen vertellen dat het vervangen van leerkrachten die getest moeten worden 

sinds een paar weken minder vaak voor komt dankzij de mogelijkheid van sneltest locaties voor o.a. 

onderwijspersoneel. De leerkracht heeft dan binnen 30-60 minuten de uitslag. Wij hebben hier al 

regelmatig gebruik van gemaakt. Dit betekent dat wij soms vragen aan ouders hun kinderen iets 

later naar school te brengen. Daarna kunnen de lessen gewoon weer doorgaan en is de leerkracht 

weer terug op school. 

Medio april is de verwachting dat er ook zelftesten gratis beschikbaar worden gesteld voor 

onderwijspersoneel, zodat er preventief getest kan worden. 

We vragen u wel de berichtgeving via Social Schools 's ochtends goed in de gaten te houden. 

Uitstapjes, festiviteiten, schoolreis, juffen- en meestersdag, Koningsspelen 
Mondjesmaat kunnen we sommige kleine uitstapjes weer door laten gaan. Zoals bijvoorbeeld een 

buitenwandeling met de kleuters op de buitenwerkdag. Ouders mogen dan buiten een groepje 

kinderen begeleiden mits de coronamaatregelen gevolgd worden zoals de anderhalve meter 

afstand, handenwassen, mondkapjes, etc. 

Voor wat betreft de andere activiteiten kijken wij wat mogelijk is binnen de huidige maatregelen. In 

de klas of op het schoolplein kunnen sommige activiteiten doorgang vinden zoals de juffen- en 

meestersdag en de Koningsspelen in minivorm. 

Voor wat betreft de schoolreisjes zijn we achter de schermen wel al alles aan het regelen zoals 

bussen reserveren en toegang tot de parken. Alles onder voorbehoud. We staan in de startblokken 

om, zodra het mag, dit door te laten gaan.  

De schoolreis voor groepen 3 t/m 7 is verplaatst naar donderdag 10 juni (i.p.v. vrijdag 21 mei). Voor 

de groepen 1 & 2 blijft de schoolreis staan op vrijdag 28 mei.  
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Activiteiten leerlingen 

Leerlingen ontwerpen T-shirt met Indonesische Ayu (10) 
Vandaag lanceert de Face This foundation op haar website een serie T-shirts die ontworpen is met 

tekeningen die gemaakt zijn door de leerlingen van Het Volle Leven. In het design van de T-shirts 

zijn zowel tekeningen van onze leerlingen als een tekening van de Indonesische Ayu (10) verwerkt.  

Tekeningen 

Van de kleuters tot en met de groep 8-ers: alle leerlingen van Het Volle Leven maakten een tekening 

van hun eigen gezicht. Al deze tekeningen werden vervolgens door diverse designers in de 

bijzondere T-shirt serie van Face This verwerkt. De tekeningen van klas 8A en 8B zijn in 1 T-shirt 

verwerkt, de tekeningen van 7A en 7B zijn in 1 T-shirt verwerkt, de tekeningen van 6A, 6B en 6C zijn 

in 1 T-shirt verwerkt, enzovoorts. De tekeningen van de groepen 1/2 en 2X zijn verwerkt in 2 T-shirts: 

de tekeningen van groep A, B en C in 1 T-shirt en de tekeningen van groep D, E, F en 2X in 1 T-shirt. 

900 T-shirts 

De opbrengst van deze T-shirts komt ten goede aan de school van Ayu. Het schoolgebouw dat op het 

Indonesische eiland Lombok staat, werd in 2018 namelijk hevig getroffen door de aardbevingen 

aldaar. Vanaf 8 april zijn de T-shirts op www.facethis.org/het-volle-leven voor € 19,95 te koop, en 

met de opbrengsten hiervan kan Ayu’s school gerenoveerd worden. Onze leerlingen helpen met dit 

T-shirt dus de school van Ayu nieuw leven in te blazen. Het is voor het eerst dat Face This 

Nederlandse basisschoolleerlingen samen met een Indonesische basisschoolleerling T-shirts laat 

ontwerpen. In totaal moeten er 900 T-shirts verkocht worden om de renovatie op te kunnen starten. 

Belangrijke bestelinformatie 

Op www.facethis.org/het-volle-leven kunnen de T-shirts t/m zondag 16 mei besteld worden. De 

kinderen zullen hun T-shirt enkele weken later in de klas overhandigd krijgen.  

Het is daarom belangrijk dat u tijdens het bestellen in de ‘order notes’ naam, maat en klas van uw 

kind(eren) doorgeeft.   

Over Face This 

Face This is een Nederlandse non-profit organisatie die Indonesische basisschool kinderen i.s.m. 

(street)artists van over de hele wereld samen T-shirts laat ontwerpen. De opbrengst van de T-shirts 

wordt gebruikt om het onderwijs van de Indonesische kinderen te verbeteren. Face This heeft met 

dit initiatief 5 scholen ondersteund, op Lombok, Java en Flores. Meer info is op www.facethis.org te 

vinden. 

 

http://www.facethis.org/het-volle-leven
http://www.facethis.org/het-volle-leven
http://www.facethis.org/
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Dieren en Tuinen 

Aanmelden ouder en kind dierenverzorging buiten schooltijd 
Vind je het leuk om een paar keer per jaar de schooldieren te verzorgen op dagen dat de school 

gesloten is? Wil je graag je steentje bijdragen aan het in stand houden van onze Dierenwei? 

Meemaken wat het boerderijleven in miniformaat precies inhoudt? Meld je dan nu aan voor het 

DIERENVERZORGSCHEMA OUDER EN KIND 2021-2022.  

Wat houdt de verzorging in? 

Op zaterdag en zondag laat je rond 9.00 uur de geiten buiten, vooral in hete zomers geldt hoe eerder 

hoe beter. Geiten, varkens, kippen en konijnen krijgen hooi of korrels en voldoende water. Op de 

bodem van de geitenstal leg je een laagje vers stro. Rond 18.00 uur breng je de geiten weer naar 

binnen, de wei wordt aangeharkt en alles goed afgesloten. Je verzorgt minimaal vier weekends of 

één vakantieweek de schooldieren. Je krijgt sleutels, instructies en benodigde telefoonnummers. Je 

kunt je aanmelden als gezin maar ook samen met een ander gezin.  

Hoe meld je je aan? 

Stuur een mail met je gegevens en telefoonnummer naar juf Andrea: a.denkinger@hetvolleleven.nl. 

Je wordt dan gebeld om een afspraak te maken voor een informatierondje in de Dierenwei. Wil je 

snel aan de slag of een keertje proefdraaien dan kun je bijv. ook al deze maand en in de 

zomervakantie ingedeeld worden. Er staat een bescheiden vrijwilligersvergoeding tegenover.  

 

Boswachter op bezoek 
Op 30 maart kregen we bezoek van de boswachter Mark Kras. Hij is een echte vossenspecialist en 

had al eerder dit schooljaar via mail informatie gegeven over vossen (zie 

www.groenraad.nl/schoolplein/de-vossen). Mark vond het een leuk voorstel om een keer langs te 

komen en een korte les over vossen te geven. Hiervoor konden kinderen uit de groepen 5, 6 en 7 

zich opgeven. Na afloop van de les vertelden zij hierover in de klas. 

Om 9 uur verzamelden wij buiten op de tribune en lieten de kinderen aan de boswachter de ingang 

van het vossenhol zien. De kinderen hebben al hun vragen over vossen aan de boswachter kunnen 

stellen en daardoor weten ze nu heel veel over de vos. Bijvoorbeeld: 

• Hoe heet de mannestjesvos en hoe de vrouwtjesvos? 

• Hoeveel kleintjes krijgen ze?  

• Wanneer komen de kleintjes uit hun hol? 

• Wat eet een vos?  

mailto:a.denkinger@hetvolleleven.nl
http://www.groenraad.nl/schoolplein/de-vossen/
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• Is de vos familie van de kat of van de hond? 

• Kan je een vos temmen? 

• Kan de vos gevaarlijk worden voor onze dieren?  

• Hoe groot is het territorium van de vos? 

• Hoe weet een vos dat hij in het territorium van een andere vos komt? 

• Kan je ziek worden van een vos? 

De antwoorden op deze vragen zijn te vinden op de website van de Groenraad van Het Volle Leven: 

www.groenraad.nl/schoolplein/de-boswachter-op-bezoek  

De kinderen hebben Mark ook onze Dierenwei laten zien. Hij was heel tevreden over hoe we onze 

kippen en konijnen beschermen tegen een hongerige vos. Hij heeft ons geadviseerd om op een 

afstand en met respect van deze prachtige wilde dieren te genieten.  

 

 

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. 

https://www.groenraad.nl/schoolplein/de-boswachter-op-bezoek/
http://www.groenraad.nl/
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Overig nieuws 

Bericht van JGZ Scheveningen 
Beste ouders/ verzorgers,  

Normaal nodigt de jeugdgezondheidszorg kinderen rond de leeftijd van 5 en 10 jaar uit op het CJG 

voor een gezondheidsonderzoek. Voor de kinderen die vorig schooljaar niet zijn gezien of dit 

schooljaar aan de beurt zijn, is dit anders. Wij vragen u om een digitale vragenlijst in te vullen. Als 

het nodig is nemen wij daarna contact met u op.   

U ontvangt binnenkort een uitnodiging van ons om een digitale vragenlijst in te vullen. Of u heeft de 

uitnodiging al ontvangen. Het invullen van de vragenlijst kan op www.mijnkinddossier.nl. Hier logt u 

in met uw digiD en kunt u de vragenlijst vinden onder ‘Vragenlijsten’. Ook als uw kind buiten deze 

leeftijdsgroep valt en u heeft vragen over de groei en ontwikkeling van uw kind kunt u contact met 

ons opnemen: 070-7528000. 

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking!  

Met vriendelijke groet,  

JGZ Scheveningen 

Contactgegevens 

obs Het Volle Leven 

Rijslag 21 

2587 BB Den Haag 

070 - 355 84 54 

info@hetvolleleven.nl 

  

Alle nieuwsbrieven zijn te vinden op onze website: www.hetvolleleven.nl 

http://www.mijnkinddossier.nl/
https://www.hetvolleleven.nl/

