
 

 

Nieuwsflits HVL 17 - 20 mei 2021 

Agenda 

• ma 24.05.2021: Tweede Pinksterdag - school gesloten 

• vr 28.05.2021: Schoolreis groepen 1 & 2 

• do 03.06.2021 15:30-16:30u: Meemaaksessie 

• do 10.06.2021: Schoolreis groepen 3 t/m 7 

• vr 11.06.2021: Studiedag - alle leerlingen vrij 

• ma 14.06.2021: MR vergadering 

• di 22.06.2021 t/m do 24.06.2021: kamp groepen 8  



Van de Directie 

Versoepelingen Covid-19 maatregelen 

Wat fijn dat er langzaam maar zeker weer meer mogelijk is. Voor onze school betekent dit dat in 

ieder geval de geplande schoolreizen doorgaan. Voor de groepen 8 gaat ook het alternatieve kamp 

door. 

We hopen dat er binnenkort weer ouders in de school mogen, zodat ook de bibliotheek weer open 
kan. 

Helaas kunnen de sportdagen niet doorgaan. Die stonden gepland voor deze en de aankomende 

week. Het is te kort dag om alle voorbereidingen binnen de gestelde tijd rond te krijgen. Dat heeft 

niet alleen met hulpouders te maken, maar ook met het reserveren van sportvelden en materiaal.  

Meemaaksessie 
De meemaaksessie van 17 mei kon helaas niet doorgaan. Op donderdag 3 juni van 15:30 uur tot 

16:30 uur vindt de tweede meemaaksessie plaats. We komen digitaal, via Teams, bijeen.    

Het onderwerp van de aankomende meemaaksessie is de Leerlingenraad (LR).    

Tijdens de meemaaksessie kunnen we het over o.a. de volgende onderwerpen hebben m.b.t de 
leerlingenraad:  

• Hoe geven we de LR nog meer vorm binnen de schoolorganisatie? 

• Hoe werkt een democratie?   

• Wat is de rol van een voorzitter, secretaris, roulerend notulist en penningmeeste r?   

• Hoe raadpleegt de LR haar achterban (alle kinderen van school)? 

• Is het een idee om de LR jaarlijks een budget te geven waar ze zelf een schoolbrede 
bestemming aan kunnen geven. 

• Begeleiding de LR. Misschien uitbouwen met een ouder?  

Verder ligt er een vraag om een DHS-Leerlingenraad op te richten en of wij daaraan mee zouden 

willen doen. Dus net zoals een GMR.   

Er hebben zich al vier kinderen opgegeven voor deze meemaaksessie. Geeft u zich ook op?   Dat kan 

via de volgende link:  

https://hetvolleleven.nl/feedback  

Wat is de meemaaksessie ook alweer? Met alle betrokkenen praten over wat het Volle Leven nog 
mooier maakt.  

Voor wie? Voor alle mensen verbonden aan de school. Leerlingen, leerkrachten, directie, 
schoolpersoneel en ouders.  

Wie bepaalt of beslist? Niemand. De meemaaksessie wordt elke keer door een andere groep mensen 

gevormd. We bedenken samen de onderwerpen en komen samen met oplossingen. Het is aan de 

bestaande organen om iets met de uitkomsten te doen. Denk aan de directie, OR, MR, een 
bouwcoördinator, groenraad, de vriendenstichting, etc. 

https://hetvolleleven.nl/feedback


Hoe vaak en hoelang? Vier tot zes keer per jaar, na schooltijd. De school zet de sessies in de agenda 
en verstuurt de uitnodiging. 

GMR zoekt nieuwe leden 

Met ingang van volgend schooljaar komen er 3 nieuwe plekken vrij voor ouders/verzorgers in de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van De Haagse Scholen. Voor meer informatie 

zie de bijgevoegde flyer in Social Schools of kijk op de DHS website. 

Face This T-shirts 

Hierbij willen wij nog een keer aandacht besteden aan de actie van Face This en de T-shirts die de 

kinderen samen met de Indonesische Ayu hebben ontworpen. In dit filmpje beantwoordt Ayu vragen 
die een aantal van onze leerlingen hebben gesteld. 

Helaas zijn er nog niet voldoende T-shirts verkocht om de renovatie van het schoolgebouw van Ayu 

op te kunnen starten. Mocht u nog een T-shirt willen kopen, dan kan dat op facethis.org/het-volle-
leven/.  

Mocht u liever een donatie (klein of groot) willen doen, dan kan dat via facethis.org/donate/. 

 

Ander schoolnieuws 

Gevonden voorwerpen 

Alle gevonden voorwerpen van de afgelopen maanden waaronder veel jassen, sweaters en 

sportkleding liggen vanaf aanstaande dinsdag 25 mei t/m vrijdag 28 mei uitgestald in de grote hal.  

Bent u iets kwijt? Laat uw kind dan even goed zoeken of vraag hulp aan de conci ërges.  

Na deze week gaat het overgebleven bruikbare spul naar een goed doel.  

https://www.dehaagsescholen.nl/werving-nieuwe-leden/
https://youtu.be/hqJ33xcW4UI
https://facethis.org/het-volle-leven/
https://facethis.org/het-volle-leven/
https://facethis.org/donate/


 

Schoolbibliotheek 

We hebben al een aantal jaar een hele mooie schoolbibliotheek. We zijn er trots op dat we zoveel 
leesboeken in school hebben. 

Door de corona-maatregelen is de schoolbibliotheek al enige tijd dicht. We denken erover deze 

binnenkort weer met de nodige maatregelen te kunnen openen. 

We zijn altijd op zoek naar nieuwe hulpouders voor de schoolbibliotheek. Of we nu voor of na de 

zomervakantie opstarten; we willen hierbij vragen of er ouders zijn die een dagdeel per week of 
twee weken de bibliotheek willen helpen runnen. 

Vanzelfsprekend kun je worden ingewerkt. Voor vragen over deze leuke vrijwillige functie kunt u 

terecht bij Jikke Slijkhuis, leerkracht groep 6A. 

Youssef in Kinderraad Muzee 

Bij Muzee is vorige week woensdag de ZEEKIDS Kinderraad geïnstalleerd. Zeven kinderen van vier 

Scheveningse basisscholen Het Volle Leven, de Oranjeschool, Nutsschool M.M. Boldingh en De 



Vuurtoren zullen het komende jaar met Muzee meedenken. Muzee is vereerd dat Youssef (uit groep 
6B) van Het Volle Leven deelneemt. 

Na de kennismaking is de Kinderraad gelijk aan de slag gegaan met Het Grote Brainstormspel. Daar 

zijn nu al verrassende ideeën uitgekomen! Elke maand zal de Kinderraad bijeenkomen voor de Denk 

& Doe middag. De belangrijkste opdracht voor de Kinderraad luidt: Hoe kunnen we Muzee en 
Scheveningen nóg leuker maken voor kinderen. Muzee kijkt uit naar deze bijzondere samenwerking! 

 

 

Dieren en Tuinen 

Groen in mei! 

Het was eigenlijk niet te missen: die idyllisch mooie explosie aan helder jong groen en geurende 

bloesem op het schoolterrein. Deze periode van het jaar is essentieel voor een zomer en najaar vol 

bloemen, geurige kruiden en een rijke groente- en fruitoogst. Voor mensen is regen wat minder 

gezellig maar de natuur heeft het hard nodig, de bomen zuigen zich nu vol en het gras is nog nooit zo 
groen geweest!   

Nu moet het voorwerk echt wel gebeuren anders ben je straks te laat en is het alweer te heet. Met 

al die regen en zon kan alles lekker goed wortelen in de aarde. Op de schooltuin wordt er weer volop 

gezaaid en op en rond het grote plein zijn we nu actief met planten scheuren en verpotten, struiken 

en boompjes verplanten of vervangen, hekken en hokken repareren en een grote schoonmaakbeurt 

voor de hele boel.  Verder zijn we net gestart met nieuwe naambordjes maken voor dieren, planten, 

struiken en bomen. Vaak onzichtbaar uitgevoerd werk door fijne ouderhulp en mocht je zin hebben 
mee te helpen, check de site van de Groenraad.  



En omdat we zo dol zijn op planten groot of klein...heb je binnen- of buitenplanten of potaarde over, 

bloempotten voor buiten of binnen? Vraag naar juf Jeannette of geef het mee aan je kind, we zijn er 

weer blij mee! Alvast bedankt! 

 

Contactgegevens 

obs Het Volle Leven 

Rijslag 21 

2587 BB Den Haag 

070 - 355 84 54 

info@hetvolleleven.nl 

  

Ga naar onze website op www.hetvolleleven.nl 

https://www.hetvolleleven.nl/

